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Kommunestyrets behandling
Innleiande tekst
2020 har vore eit spesielt år, Koronapandemien har gitt kommunen ekstra utgifter og reduserte
inntekter. I tillegg har pandemien gjort at arbeid med omstilling og innsparingar vart sett på
vent. 2021 vil og bli prega av pandemien, som vil gi kommunen svikt i inntektene. I tillegg er det
forventa lågare kraftinntekter. Dette medfører at alle tenesteområde får eit budsjett for neste
år med innarbeida reduksjonar. Senterpartiet og KrF har derfor i budsjettforslaget prioritert å
arbeida med budsjettoppfølging og prosjekta «Sauda 2025», samt prosjektet «Omsorg 2030»
som skal gi auka antal institusjonsplassar i framtida. Senterpartiet og KrF meiner 2021 ikkje er
året for å belasta organisasjonen med nye store tiltak. Den viktigaste jobben for Sauda i framtida
er å få fleire til å velja å busetta seg her. Me treng folk til å bemanna skifta på Smelteverket,
arbeida i kommunen, starta nye verksemder og betala skatt til å finansiera kommunale tenester.
Då må me vera attraktive, ha gode barnehagar, skular, kulturtilbod og eit levande sentrum. Me
må satsa på barn og unge, samt næring- og samfunnsutvikling. Eit samfunn i vekst vil styrka heile
tenestetilbodet, og våre prioriteringar av rammer til tenestene bygger opp under dette.

Føresetnader
Regjeringa bevilga i november 4,4 milliardar som auka innbyggartilskot til kommunane som skal
dekke meirutgifter og mindreinntekter knyta til koronapandemien i første halvår i 2021. Sauda
fekk snautt 4 millionar av desse midlane og Senterpartiet og KrF har lagt desse inn i budsjettet
for å dekka inn mindreinntekter. Me legg som ein føresetnad at meirutgifter til å handtere
koronapandemien vil kompenserast frå regjeringa basert på tildelingar av skjønnsmidlar og
tiltakspakkar slik som i 2020.

Vedtak
1. Inntektene for Sauda kommune består av rammeoverføring, skatter og avgifter, øremerkede
tilskudd og salg m.m.

Driftsbudsjett
2. Årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2022 - 2024, samt avgifter, gebyr og betalingssatser
for 2020 (vedlegg 1) vedtas.
3. Tallbudsjettet vedtas med netto negativt driftsresultat på -0,61 % av driftsinntekter. For 2021
er det budsjetter med et underskudd på kr. 4,25 millioner. Underskuddet er finansiert med bruk
av disposisjonsfond.
4. Driftsbudsjettet vedtas med netto ramme. Det vil si utgifter minus inntekter er likt budsjett.
Netto rammer er følgende:
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Eventuelle nye tiltak utenfor rammen fremmes som egen sak.
Nettorammene er inklusive avskrivinger og kalkulatorisk kostnad (VAR), men eksklusiv avsetning til, og
forbruk av fond.
Rådmannen delegeres myndighet til å omdisponere innenfor rammene.
Rådmannen delegeres myndighet til å “ fryse” budsjettpost er og ledige stillingshjemler. Ledige stillinger
skal nøye vurderes med hensyn til alternativ organisering for å løse arbeidsoppgaver uten nyansettelser.

Investeringer
5. Investeringsbudsjett for 2021, hovedposter:

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler i investeringsbudsjettet til vedtatte prosjekter.
Delegasjonen avgrenses til 1 million kroner. Ved omdisponeringer skal formannskapet orienteres.
6. Sauda kommune tar opp følgende lån i 2021:

Rådmannen blir delegert myndighet til å ta opp lån og godkjenne endelige lånevilkår, avdragstid, rente og
å binde renten for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret, jf. finansreglement.
Avdragstid og sum må være innenfor grenser som kommuneloven setter, jf. Kommunelova § 50 nr. 7.
Delegeringen gjelder i hele lånet sin løpetid.
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Skatt
7. Skattesatsene for inntektsskatt og formueskatt skal være i samsvar med maksimalsatsene
vedtatt i Stortinget sitt skattevedtak.
8. Eiendomsskatt evedtak for året 2021 i Sauda kommune. • Se vedlegg 4.
For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i
2021 være lik 4/ 7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av
nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for
verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom
Virkeområde
For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele kommunen.
Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.
a) Eiendomsskattesats:
a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2021 er 7 promille, jf. eskl. § 11 første ledd.
b. Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende
tomt, for 2021 er 4 promille, jf. eskl. § 12 bokstav a).
c. Nedtrapping av eiendomsskatt for maskiner og installasjoner gjøres med 1/ 7 del hvert år fra og
med 2019.
b) Takstvedtekter:
a. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12.
desember 2012, sak 109/ 12.
c) Terminer:
a. Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. eskl. §25 første ledd.
d) Takster:
Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser.
e) Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b:
Kommunestyret vurderer om eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner fritas fra eiendomsskatt
på grunnlag av søknad.
9. Kommunestyret vedtar å ta etterreguleringer/ utregning av kommunen sine
pensjonskostnader, slik det går fram i aktuarberegninger i Kommunal Landspensjonskasse og i
Statens Pensjonskasse, over 7 år.

Endringar på driftsbudsjett
10. Kommunestyretvil følga opp Kommuneplanens samfunnsdel der det er vedtatt at Sauda skal
ha grunnskuleopplæring av høg kvalitet som motiverer alle elevar til innsats for læring.Sauda og
Noreg er avhengig av at born og unge får nok kunnskap, mot og engasjement til å møta ei framtid
i stadig utvikling.Kommunestyret omfordelar3300000 frå Helse og omsorg til Oppvekst og kultur
for å oppretthalderessursar til grunnskulen.Frå omstillingsprosjektet Sauda 2025 er forventninga
ein effekt frå helse og omsorg på minimum 3 300 000 kr i mindreforbruk i 2021.
11. Regjeringa har varsla3 750000 i auka innbyggertilskotttil Sauda kommune grunna
koronasituasjonen. Kommunestyret vedtar å legge desse intektene inn i budsjettet og redusere
bruk av disposisjonfondtilsvarende.Blir det behov for å bruke meir midler grunna
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koronasituasjonen ber kommunestyret rådmannen komme tilbake til kommunestyret med
konkrete budsjettjusteringsaker.
12. Kommunestyretber rådmannen gi formannskapet økonomistatus for drift i alle ordinære
formannskapsmøter som ikkje har tertialrapportering.
13. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med sak på kartlegging av Marin Leire.

Endringar på Næringskapittelet
14. Tilskudd til utvikling skog og landbrukendres til 100000 i 2021. Finansieres med å justere
Overføring til For Sauda KFtil 4500000 i 2021.

Endringar i investeringsbudsjettet
15. Kommunestyretvedtar følgande endringar i investeringsbudsjettet:
B16Sportsgulv gymsaler Fløgstad og Austarheim skule. Endre til 400000 i 2021. Framskynde
prosjektet frå 2022 til 2021.
B17 Auke antall institusjonsplasser Åbøtunet; Endre til 30 000 000 i 2022 og 30 000 000 i 2023.
Oppdatering i tråd med vedtak i sak Forprosjekt omsorg 2030
E2 Vegar til utfartsområde; Legge inn 4 000 000 i 2024. Midlar til å fortsette vedtatt plan på
utfartsvegar KOM 081/ 2018.
E10 Gang-/ sykkelbru Søndenålia –Lillebekk; Endre til 300 000 i 2021 og 5 700 000 i 2022.
Rådmannen startar prosjektering og finansiering med TS-middlar i 2021

Endringar i avgifter, gebyr og betalingssatser
16. Kommunestyretønsker ikkje å innføre halleigetil barn og unge i Saudahallen. Rådmannen
delegeres myndighet til å oppdatere betalingsatsar for Saudahallen.

Endringar i styringskort
17. I rådmannens styringskortliggtiltaket Omstilling Sauda 2025 –endringsledelse, tilpasning av
tjenester til økonomiske rammer. Redusert låneopptak . Kommunestyret ber rådmannen komme
tilbake med sak tidlig i 2021 på dette prosjektet. Saken skal utrede bruk av ulike eksterne
ressurser til å sjå på organiseringa avtenestene i kommunen. Målsetjinga i prosjektet er å ha
etablert ein stabil økonomistyring i 2025, med effektiv ressursutnyttelse og forutsigbare rammer.
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Investeringsbudsjett
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1. Rådmannens innledning
Kommuneloven regulerer kommunenes
virksomhet. Formålet med loven gis i §1.
Her står det at kommunen skal fremme det
kommunale selvstyret, kommunen skal yte
tjenester og drive samfunnsutvikling.
Kommunen skal være effektiv og tillitsskapende.

Demografi og statsbudsjettet

Sauda kommune gir gode tjenester til
innbyggerne. I Kommunebarometeret for
2020 blir Sauda kommune rangert på 103
plass. Det er en bedring fra 125 plass i 2019.

Gjennomsnittlig beregnet kostnadsbehov
for landet er 56 318 kroner. Grønt hefte
viser at Sauda har et beregnet utgiftsbehov
på 113,06 % (mot 112,63%for 2020), det vil
si 63 672 kroner per innbygger.

Folketallet per 1. juli bestemmer innbyggertilskuddet. Det er registrert 4575 innbyggere i Sauda, en nedgang på 19 fra forrige år.
Innbyggertilskuddet er 24 761 kroner for
2021
Sauda kommune har satset på utvikling av
næring og kompetanse de senere årene.
Det har foreløpig ikke ført til at vi har hatt
økning i antallet arbeidsplasser.

Utvikling i folketall er viktig for Sauda
kommune på flere måter. Rammetilskuddet
fra staten baserer seg på antall og sammensetning av innbyggere. Ifølge Grønt hefte er
det en endring på -1,17% i Sauda mellom
2017 og 2020

Gjennom rammeoverføringer og skatteinngang skal kommunene få dekket
kostnadene for lovpålagte oppgaver.
Skatteinngang avhenger av innbyggernes
inntekt og bruk av inntekt lokalt.
Redusert antall innbyggere gir dårligere
kommuneøkonomi. Det er krevende å
skalere tilbudet av tjenester til fallende
innbyggertall.

Økonomiske utfordringer
Reduserte inntekter som følge av redusert
befolkning er hovedutfordringen for Sauda.

Foto: Per Inge Fjellheim

Vi står foran noen år hvor store kull
kommer til å pensjonere seg. Det vil være
en utfordring for så vel private virksomheter
som for Sauda kommune å rekruttere inn ny
arbeidskraft.

Sauda kommune har hatt og kommer til å
ha meget gode kraftrelaterte inntekter.
Disse inntektene bør gi Sauda kommune et
ekstra stort handlingsrom. I dag er disse
pengene i det alt vesentlige bundet opp i
drift. For 2021 vil det si at vi må tilpasse
tjenestene til reduserte kraftinntekter.
Forslaget til statsbudsjett er stramt for
Sauda kommune.

Samtidig ligger det en mulighet i at det
kommer til å bli mange ledige stillinger de
neste årene. Hvordan kan vi bruke dette til
å snu trenden? Hvordan kan vi bruke dette
til å få flere Saudabuer?

I statsbudsjettet er det lagt til grunn en
deflator (lønns- og prisstigning) på 2,7%. I
Sauda kommunes budsjett er det lagt inn
2,2% lønnsvekst, prisjustering kommer fram
den enkelte post.

Hvordan kan vi legge til rette for at nye og
spreke pensjonister får brukt sine ressurser
og at de bidrar til Saudasamfunnet?

Kraftinntektene er stadig under press. For å
ivareta interessene som kraftkommune er
Sauda medlem i Landssammenslutninga av
vasskraftkommunar (LVK). LVK bidro som
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partshjelp i saken Statnett anla mot Sauda,
Suldal og Nes kommuner. LVK og
kommunene vant saken i Oslo tingrett.
Regjeringens budsjettforslag svekker
kommunenes inntektsmulighet.
Maksimumssats for eiendomsskatt
reduseres fra fem til fire promille på bolig
og fritidsbolig. Det vil si at Sauda kommune
vil være på maksimumssats i 2021.

Økonomisk handlingsrom

Foto: Per Inge Fjellheim

Gjennomsnittlig skatteprosent for Sauda
kommune fra 2017 – 2019 er 102%, jamfør
Grønt hefte. Det vil si at Sauda bidrar til
inntektsutjevningsordningen. Statens anslag
stemmer ikke overens med Sauda
kommunes anslag.

Sauda kommune driver tjenestene noe dyrt.
En grundigere undersøkelse av Helse- og
omsorg viser at høy kompetanse hos medarbeidere og mye erfaring (lønnsansiennitet) forklarer en del av høye
kostnader.

På distriktsindeksen per 2017 har Sauda 28
poeng, det gir distriktstilskudd på 6.7
millioner kroner.

Nødbrems i 2021

Utenfor inntektssystemet har Sauda
kommune NOK 97,26 millioner i inntekter
og skatter relatert til kraft i 2020. For 2021
er anslått inntekt NOK 79 millioner.
For 2021 er det anslått at kraftrelaterte
inntekter øker rammen i forhold til øvrige
inntekter med 28,31%.

Kommunebarometeret
Sauda kommune er rangert på 107 plass for
grunnskole, 3 plass for Pleie- og omsorg.
Disse områdene veier til sammen 40% i
kommunebarometeret. Sauda leverer gode
basistjenester til Saudabuen.
Når det gjelder økonomi er Sauda rangert
på 93 plass, en klar bedring i forhold til
tidligere år. Når det gjelder kostnadsnivå er
plasseringen svekket fra 296 (2019) plass til
307 plass for 2020.

Sauda kommune er i en økonomisk god
posisjon, men har et driftsnivå som er for
høgt i forhold til inntektene. Etter rådmannens vurdering bør Sauda kommune
bremse aktiviteten for å gjenvinne
økonomisk kontroll.
Veksten Sauda opplevde for 100 år siden
var basert på at det var ledige arbeidsplasser. Selv om det ikke er realistisk å få
samme type etableringer i dag, tiltrekker
ledige stillinger seg folk. Etter rådmannens
vurdering bør Sauda kommune sin næringsaktivitet skjermes i så høy grad som mulig i
budsjettjusteringer.

Budsjett og økonomiplan
I dette forslaget til budsjett ligger driftsnivået for våren 2021 over inntektene. Ved
inngangen til høsten får vi effekt av hele
pakken med tiltak slik at vi har bedre
samsvar mellom inntekter og utgifter.
Det vil si at vi for 2021 har ett netto
driftsunderskudd på 1,32%. Det er ikke
bærekraftig. Merforbruket dekkes inn av
disposisjonsfond.
Kommunen skal forvalte økonomien slik at
den økonomiske handleevnen blir ivaretatt
over tid.
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Kommunen skal utarbeide samordnede og
realistiske planer for egen virksomhet og
økonomi, og for lokalsamfunnets utvikling.

Næringsvirksomheter i Sauda har ekstra
utfordring med avstand. Sauda jobber
videre for å få veiutløsning til E-134.

Kommunen skal forvalte finansielle midler
og gjeld på en måte som ikke innebærer
vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at
betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Sauda har fortrinn når det gjelder
energirettet produksjon. Vi bør fortsette
arbeidet med å sirkulær bruk av
overskuddsenergi i lokalsamfunnet.

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underliggende organ.

Foto: Rune Håheimsnes

Innretning budsjett 2021
I det alt vesentligste videreføres driftsnivået
fra 2020. For å yte best mulig tjenester for
Saudabuen stiller vi følgende spørsmål:
- Hva er nye tiltak?
- Hvilke tiltak skal avvikles?
- Hva kan vi gjøre mer effektivt?
Budsjettet for 2021 vedtas med rammer på
kommunalsjefnivå.
Budsjettet er rettet mot:
a) få samsvar mellom utgifter og inntekter.
b) redusere avhengighet av lånefinansiering.
Det bør vurderes og innarbeide en egenkapital ved investeringsprosjekter som ikke
vedrører VAR-området. En gradvis innføring
av egenkapital 3-5% fra år 2024 til en har
nådd en egenkapital prosent på 12-15%.

Økonomiplan 2021 - 2024
For perioden 2021 – 2024 ligger det store
utfordringer for Sauda. Etter rådmannens
vurdering bør satsingen på næringsutvikling
videreføres. Vi bør legge stor vekt på
utvikling av Sauda som reisemål for
hytteturister og dagsturister.

For et samfunn som Sauda er det viktig å ha
severdigheter og attraksjoner. Saudahallen
med utebadeanlegg, Allmannajuvet,
nasjonal turistveg er noen eksempler.
Riksantikvaren har fredet Stasjon III.
Stasjonen er et godt uttrykk for Art-Deco.
Sammen med Folkets hus, Sauda klubb,
Åbøbyen og Rådhuset forteller Stasjon III en
viktig historie om industrialisering.
Sauda kommune har et rådhus som står i
den lokale industrihistorien. De kommende
årene må vi utvikle rådhuset som arbeidsplass og møtearena. I økonomiplanperioden
er det lagt opp til videreføring av satsing på
lokaler som innfrir krav til arbeidsplasser.
Videreføring av omstilling og effektivisering
av omsorgssektoren vil være sentralt mot
slutten av økonomiplanperioden.
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2. Vedtak, årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2022 – 2024
1.

Inntektene for Sauda kommune består av rammeoverføring, skatter og avgifter, øremerkede tilskudd
og salg m.m.

Driftsbudsjett
2.
3.

4.

Årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2022 - 2024, samt avgifter, gebyr og betalingssatser for
2020 (vedlegg 1) vedtas.
Tallbudsjettet vedtas med netto negativt driftsresultat på -1,32 % av driftsinntekter. For 2021 er det
budsjetter med et underskudd på kr. 8 millioner. Underskuddet er finansiert med bruk av
disposisjonsfond.
Driftsbudsjettet vedtas med netto ramme. Det vil si utgifter minus inntekter er likt budsjett. Netto
rammer er følgende:
Politisk nivå og Faglig stab og støtte
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Næring og samfunn
Avskrivinger og kalk/renter
Total netto ramme

kroner
kroner
kroner
kroner
kroner
kroner

40 463 029
104 508 639
179 466 748
60 389 014
-46 077 537
338 749 893

Eventuelle nye tiltak utenfor rammen fremmes som egen sak.
Nettorammene er inklusive avskrivinger og kalkulatorisk kostnad (VAR), men eksklusiv avsetning
til, og forbruk av fond.
Rådmannen delegeres myndighet til å omdisponere innenfor rammene.
Rådmannen delegeres myndighet til å “fryse” budsjettposter og ledige stillingshjemler. Ledige
stillinger skal nøye vurderes med hensyn til alternativ organisering for å løse arbeidsoppgaver
uten nyansettelser.

Investeringer
5.

Investeringsbudsjett for 2021, hovedposter:
Investering innenfor selvkost (VAR)
Andre investeringer
Startlån for videreformidling

Kroner
Kroner
Kroner

27 300 000
38 650 000
0

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler i investeringsbudsjettet til vedtatte prosjekter.
Delegasjonen avgrenses til 1 million kroner. Ved omdisponeringer skal formannskapet orienteres.
6.

Sauda kommune tar opp følgende lån i 2021:
VAR
Øvrige opplån
Startlån

Kroner
Kroner
Kroner

27 300 000
4 920 000
0

Rådmannen blir delegert myndighet til å ta opp lån og godkjenne endelige lånevilkår, avdragstid,
rente og å binde renten for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret, jf.
finansreglement. Avdragstid og sum må være innenfor grenser som kommuneloven setter, jf.
Kommunelova § 50 nr. 7. Delegeringen gjelder i hele lånet sin løpetid.

Økonomiplan 2021 - 2024

Skatt
7.

Skattesatsene for inntektsskatt og formueskatt skal være i samsvar med maksimalsatsene vedtatt i
Stortinget sitt skattevedtak.

8.

Eiendomsskattevedtak for året 2021 i Sauda kommune.
For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det
særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/ 7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i
2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett
som næringseiendom
Virkeområde
For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele
kommunen. Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.
a) Eiendomsskattesats:
a.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2021 er 7 promille, jf. eskl. § 11
første ledd.

b. Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel,
med tilhørende tomt, for 2021 er 4 promille, jf. eskl. § 12 bokstav a).
c.

Nedtrapping av eiendomsskatt for maskiner og installasjoner gjøres med 1/ 7
del hvert år fra og med 2019.

b) Takstvedtekter:
a.
c)

Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i
kommunestyret 12. desember 2012, sak 109/ 12.

Terminer:
a.

Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. eskl. §25 første ledd.

d) Takster:
Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser.
e) Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b:
Se vedlegg 4.
Kommunestyret vurderer om eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner fritas fra
eiendomsskatt på grunnlag av søknad.
9.

Kommunestyret vedtar å ta etterreguleringer/ utregning av kommunen sine pensjonskostnader, slik
det går fram i aktuarberegninger i Kommunal Landspensjonskasse og i Statens Pensjonskasse, over 7
år.
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3. Det kommunale plansystemet
Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Etter en
omfattende prosess, med involvering av
innbyggere næringsliv og interessegrupper.
Kommuneplan for 2019 – 2032 er vedtatt.

Planstrategi
Planstrategien for Sauda kommune ligger til
behandling og viser prioritering, framdrift
og avgrensing av planoppgaver.

Det kommunale plansystemet i Sauda kommune
Kommunal
planstrategi
Fireåring rullering

Bygger på «Veileder
kommunal planstrategi»
(Miljøverndepartementet
2011)
Årlig rullering

Kommuneplan

Samfunnsdel

Arealdel
Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsmelding
Regnskap
Rapporter

Styringskort

Kommuneplan tema
Kommuneplan areal

Kommunens planer,
aktuelle dokumenter og
lenker til relevante
regionale planer, ligger
på kommunens nettside.

Tema og sektorplaner
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4. Demografi
Den demografiske utviklingen for Sauda
kommune er bekymringsfull. Det er svakt
fallende folketall fra 4497 til 4475 i løpet av
det siste året.
Utviklingen i Sauda gjenspeiler en nasjonal
og global trend med sentralisering. Bedrifter
i Sauda oppgir at de har for få kandidater
med fagutdanning til stillinger.
Figuren fra SSB viser «befolkningspyramiden» for Sauda pr. 1.1. 2020. Den
største enkeltgruppen er menn 60 til 64

med 170 personer. I samme aldersintervall
finner vi den nest største gruppen kvinner
med 161. Det vil være stor overgang fra
yrkesaktiv alder til pensjon i de kommende
årene.
Det er grunn til å merke seg at det er
forholdsvis «gode» kull for både kvinner og
menn mellom
- 5 til 9 år (145 menn og 131 kvinner)
10 til 14 år (135 menn og 163
kvinner, noe som er største gruppe
kvinner)
- 15 til 19 år (130 menn og 119
kvinner)
Ung data-undersøkelsen fra 2019 viser at
ungdommen for det aller meste er fornøyde
med tilværelsen i Sauda. Dette er viktig for

at de skal vurdere Sauda som bo- og
arbeidssted i voksen alder.
Næringslivet må lykkes i å utvikle produkter
og tjenester og skape vekst. Kommunens
næringsplan går nærmere inn på mål,
strategier og tiltak for å oppnå dette.
Kommunen er i ferd med å ta en mer aktiv
rolle som tilrettelegger for næringsutvikling.
Det som styrer folketallsutviklingen, er i stor
grad flyttestrømmer og arbeidsplassutvikling. Sauda hadde en netto tilflytting på
tolv personer i løpet av
2019.

Fødselsoverskudd (antall
født vs. antall døde) er
vanskelig å påvirke direkte. I
løpet av 2019 er det
registrert 54 døde i Sauda. I
samme periode er det
registrert 39 fødte. Dette gir
et fødselsunderskudd på
femten personer.

For å demme opp mot demografisk megatrend jobber Sauda for at det skal være
attraktivt for folk til å velge Sauda som
arbeids- og bosted. Sauda skal være et godt
sted å leve og besøke.
Det gjøres flere grep for å øke
attraktiviteten til Sauda. Saudahallen med
badeland ligger årlig på opp mot 30 tusen
besøkende, og trekker til seg både
hyttefolk, forbireisende og dagsreisende fra
regionen. Dette gir ringvirkninger i form av
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overnattinger, handel og annen omsetning i
Sauda.
Folkets hus har blitt den storstuen man
håpet på, og det jobbes kontinuerlig med å
utvikle tilbudet for å tiltrekke seg gjester.

Foto: Rune Håheimsnes

Private aktører har tatt initiativ for å få satt i
stand Sauda klubb og Åbøbyen.
Turløyper og «selfie-punkter» som
Allmannajuvet og Hovlandsnuten gjør at
Sauda viser godt igjen i sosiale medier.

Stasjon III som er i art deco stil, er fredet.
Stasjon III som sto ferdig i 1930 er særpreget arkitektonisk kraftstasjon og rørgate.
Sauda III er et viktig element i historien om
Sauda.

Arbeidet med sentrumsutvikling,
sykkelsatsing og hjertesoner rundt skoler og
barnehager vil bli videreført i 2021.
Sauda kommune må tilpasse tjenestenivået
til de økonomiske rammebetingelsene.
Tilpasning av tjenester kan gi økt
handlingsrom for å utvikle Sauda som et
attraktivt lokalsamfunn.

Foto: Rune Håheimsnes

Side 15 av 59

Økonomiplan 2021 - 2024

5. Næringsutvikling
Næringsaktiv kommune
Sauda kommune skal være en pådriver for
utvikling – en næringsaktiv kommune. Den
største utfordringen for Saudasamfunnet er
å snu nedgangen i arbeidsplasser. De siste ti
årene har det blitt flere hundre færre
arbeidsplasser. Dette er i hovedsak folk som
går av med pensjon og som ikke blir
erstattet. En reduksjon som skjer i det stille.

Sauda kommune sitt svar på omstillingsarbeidet var etableringen av For Sauda KF.
Foretakets formål er å drive med strategisk
nærings- og samfunnsutvikling. I løpet av
2020 ble ny styresammensetning vedtatt
hvor to er politisk representanter og tre fra
næringslivet. Styret konstituerte seg høsten
2020 og bruker de siste månedene av 2020
til å etablere arbeidsform. Fra 2021 vil det
bli etablert årlige handlingsplaner som
legges fram for kommunestyret.
For at For Sauda KF skal bli det næringspolitiske verktøyet som det er tiltenkt så er
det viktig at foretaket fylles med innhold og
ansvar. For Sauda KF skal rullere og
oppdatere strategisk næringsplan, følge opp
tjenestekjøp fra Sauda Vekst, Sauda Ferie og
Fritid, Haugaland Vekst, New Kaupang,
Reisemål Ryfylke og flere samt håndtere
kommunalt næringsareal.
Å legge til rette for videreutvikling av
eksisterende næringsliv samt etableringer
av ny næring så kreves det mye midler.

Attraktive arbeidsplasser er den enkeltfaktoren som mest påvirker om folk velger å
bo i Sauda, og påvirker derfor også folketallsutviklingen mest. Sauda kommune
ønsker å snu den negative folketallsutviklingen. Hovedstrategien for dette er å
legge til rette for, og utvikle flere
arbeidsplasser.

For Sauda KF
Dette kan være
midler til å utvikle
et næringsområde,
framføring av
strøm m.m. Dette
er ofte midler som
mange kommuner
ikke kan stille opp
med og resultatet
blir at
etableringene
uteblir. For å få en
mer helhetlig og
effektiv forvaltning av midlene Sauda
kommune bruker over Næringskapitlet så
anbefaler rådmannen at flere av avtalene
går via overføringene til For Sauda KF og blir
fordelt videre i henhold til årlig
handlingsplan for KFet. Blant annet legges
det opp til at overføringer til Sauda Bedriftskapital utgår og blir håndtert gjennom For
Sauda KF. Dette for å spare administrasjonskostnader samt sikre en helhetlig
forvaltning av kommunale utviklingsmidler i
tråd med vedtatte strategier.
Kraftintensiv industri
Et av hovedmålene definert i kommuneplan
og strategisk næringsplan er å tilrettelegge
for ny kraftintensiv industri. Sauda anses
som å være en attraktiv vertskapskommune
for ny industri. Vi har areal, strøm, vann og
tilgang på dypvannskai. Aktuelle områder er
etablering av datasenter, batteriproduksjon
og hydrogen. Det har blitt jobbet godt med
dette området i 2020 i samarbeid med New
Kaupang og Sauda Vekst med flere konkrete

Side 16 av 59

Økonomiplan 2021 - 2024

interessenter. Dette arbeidet vil
intensiveres utover 2021.
Investering i næringseiendom i Saudasjøen
Sauda kommune har gått inn som største
eier i Nesøyra 16 AS. Selskapet skal drives
av Sauda Vekst, og målet er å bidra til
arbeidsplassutvikling. Northern Punching AS
er største leietaker og har hatt stor vekst
etter at de etablerte seg i kjølvannet at
Bartec Technor sin avvikling. En har enda
ikke lykkes i å tilstrekke seg andre aktive
leietakere. Å utvikle bygget til å bli en
levende arbeidsplass med ulike bedrifter vil
være i fokus i 2021.

Grønn vekst i Sauda
Et eksempel på at det bygges prospekt
for lokale utviklingsmuligheter er det
Sauda Vekst-ledede prosjektet «Grønn
Vekst i Sauda». Sauda kommune er
partner i prosjektet sammen med
Eramet, Sauda fjernvarme og
Innovasjon Norge.
Prosjektet tar mål av seg til å samle
informasjon om vilkår og ressurser for
grønn, bærekraftig industri-/
næringsutvikling i området på og rundt
Eramet sitt areal. Sauda har et fortrinn i
at det er utviklet system for utnyttelse
av spillenergi. Videre har vi ledige
arealer, tilgang på oksygen, kaier og
ikke minst store mengder strøm nært på næringsarealene. I sum gir
dette vilkår for næringsutvikling som ser ut til å være interessante for
flere bransjer – ikke minst havbruk. Det blir jobbet jobbet med flere
konkrete initiativer som kan resultere i etablering av ny virksomhet i
2021 og årene framover.

Illustrasjon: Eramet Norway

Side 17 av 59

Økonomiplan 2021 - 2024

6. Samfunnsutvikling
Saudatunnelen
Avstand er en utfordring for næringslivet.
Saudatunnelen vil redusere avstandskostnader. Tunnelen ligger inne som en del av
Ryfylkepakken. Sauda kommune arbeider
aktivt for å få veiutløsning mot E-134 der
det blant annet er satt av midler til en
«veiressurs» i lag med næringslivet i Sauda.
Samferdsel er ansett som en av tre pilarer
for å skape robuste lokalsamfunn. Nå som
en snart går inn i et valgår er det viktig at
arbeidet intensiveres og at alle snakker
samme budskap. Vi må trekke i lag for å
skape resultater.

hverandre. I Sauda skal det oppleves trygt å
være barn, å være forelder og å bli gammel.
Sauda skal være et aldersvennlig samfunn.
Det skal bidra til flere gode leverår der eldre
beholder god helse lenger, opplever at de
har god livskvalitet, og at de i større grad
mestrer eget liv, samtidig som de får den
helsehjelpen de trenger når de har behov
for det.
Trygghet oppleves i relasjon til andre. Hver
enkelt innbygger er avhengig av relasjoner
til andre for å føle seg på «innsiden».
Utenforskap har blitt trukket fram som en
stor samfunnsutfordring de senere årene.
Det er store årskull som kommer til å
pensjoneres i årene som kommer. Mange
pensjonister har stor arbeidsevne og –lyst.
Det ligger en stor kraft i frivillig deltakelse.
Sauda kommune vil arbeide med forsterket
samarbeid med frivillige.
Regjeringen legger vekt på at det skal være
plass for personer med «hull i CVen». Vi
utvikler et sterkere og bedre lokalsamfunn
når flere blir med og deltar, når færre
opplever de står på utsiden.
Tilgjengelighet til møteplasser og arenaer
hvor det skjer noe er viktig. Gode og trygge
gangstier, sykkeltraseer og kollektivordninger øker muligheten for å delta for
den delen av befolkningen som ikke er
bilfører.

Et trygt lokalsamfunn
Sauda skal være et trygt samfunn. Dette
handler mye om mennesker, om hvordan vi
opptrer, hjelper hverandre og passer på

Saudabuens folkehelse sier noe om hvor
godt vi lykkes med å utvikle et trygt og
aktivt lokalmiljø, og hvor vi har utfordringer.

Hyttekommunen

Sauda ved inngangen til 2020, dette er 13
flere enn ett år tidligere.

For Sauda
kommune står
satsing på
hytteturisme
som en sentral
oppgave. Det er registrert 1257 hytter i

Ny kommuneplan legger opp til nye
utbyggingområder for hytter. Utvikling av
Svandalen skisenter både som alpinsenter,
men og for tilrettelagte turskiløyper bli
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viktig for å øke attraktiviteten til Sauda som
hyttekommune.

Tettstedsutvikling
Visjonen for Sauda kommune er Sydande
Sauda – eit kraftsenter. Vi skal styrka Sauda
som eit kraftsenter der alle er velkomne inn
«i varmen».

Kommunen skal være attraktiv for besøk og
bosetting, og vokse litt for å sikre en
bærekraftig samfunnsutvikling.
Sauda Kommune er pilotkommune i
Rogaland Fylkeskommunes prosjekt
Attraktive tettsteder i distriktene i
Rogaland. Prosjektet har fått navnet
Sydande Sauda, og har fokus på økt
attraktivitet og trivsel for næringsliv
innbyggere og besøkende i sentrum.
Omgivelser som gir gode opplevelse
påvirker bruk og interesse for stedet, gir
positive effekter innen folkehelse, klima og
miljø, økonomisk gevinst og bidrar til mer
levende byer og tettsteder. I 2021 skal det
jobbes med ny sentrumsplan og en plan for
utforming av Birkelunden (Folkets Hus
plass).

Smart mobilitet
Sauda har vist seg som et godt vertskap for den nyskapende
mobilitetsløsningen «HentMeg». HentMeg har erstattet tradisjonelle
bussruter i Sauda, og erfaringene så langt er veldig gode med reduserte
kostnader og økte passasjertall.
Kommunen har dialog med Kolumbus om forbedring og videreutvikling
av HentMeg-konseptet, og det vurderes muligheter for ny
funksjonalitet og tilbud. Sauda kommune ønsker å være «framme i
skoa» og teste ut nye løsninger som kan gi spennende nye tilbud til folk
i Sauda i årene framover.
Foto: Portal Norge

Definisjon
Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi,
innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive,
produktive og tilpasningsdyktige.

Sykkelby
Økt sykkelbruk gir positive effekter innen
folkehelse, klima og miljø, økonomisk
gevinst, og bidrar til mer levende byer og
tettsteder. Sauda Kommune er valgt ut av
fylkeskommunen som testkommune for
sykkelsatsing på mindre steder. I løpet av
2021 skal sykkelstrategi, inkludert plan for

hovednett for sykkel være klart og flere
konkrete fysiske tiltak er planlagt
gjennomført.
Det skal være trygt å gå og sykle til skolen
og vi skal legge til rette for at flere skal
velge en aktiv skolevei gjennom
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sykkelsatsing og hjertesonearbeid.
Hjertesoner skal bidra til redusert biltrafikk
rundt skolene og økt trygghet og
trafikksikkerhet for barn og unge som går og
sykler til skolen.

Den første Hjertesonen er etablert rundt
Austarheim skule i 2020 og det vil bli jobbet
med de andre barneskolene gjennom 2021

Skole og kommune som samfunnsbygger
MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger
som styrker ungdoms bevissthet og MOT til
å leve, MOT til å si nei og MOT til å bry seg.
Sauda ungdomsskole har hatt MOTprogrammet i 15 år og er inne i 3.år med
MOT-avtalen «Skolen som samfunnsbygger». Gjennom det forebyggende
livsmestringsprogrammet «Robust
ungdom» i skolen, møter ungdommene 12
økter med ulike tema gjennom
ungdomsskoletiden.

MOT. MOT er også nært knyttet opp nytt
fritidstilbud til ungdom i Folkets hus og har
tett samarbeid med ungdomsarbeider. Til
sammen gir dette et solid lokalt partnerskap
med godt grunnlag for videre arbeid med å
utvikle og forsterke verdier, holdninger, og
tilrettelegging for livsmestring og trygge
lokalsamfunn for ungdom.

www.mot.no

Sauda idrettslag og Frisk & Rask
treningssenter har samarbeidsavtale med

Digitalisering og kontinuerlig forbedring
Leanmetodikk ligger til grunn for utviklingsarbeid. Sauda kommune tar i bruk nye
løsninger som følger av KSsitt program for
digitalisering. Sauda kommune deltar i
DigiRogaland for å få realisert gevinster av
dette arbeidet så raskt som mulig.
Sauda kommune fortsetter arbeidet med
utvikling av elektroniske skjema. Ved god
tilrettelegging for digital kommunikasjon
med Sauda kommune oppnår vi økt
sikkerhet for innbyggerne, bedre servicenivå, og døgnåpen kommune. For medarbeiderne i Sauda kommune betyr det at
større del av arbeidsdagen kan brukes til
saksbehandling.

Mange av de elektroniske skjemaene blir
automatisk postført når de sendes inn.
Chatbot Kari er fortsatt under utvikling.
Chatboten gir døgnåpen saksbehandling,
veiledning og svar på spørsmål.
Oppdaterte nettsider gir innbyggerne
mulighet til å søke informasjon hele døgnet
alle ukens dager.
Byggesaksbehandlingen har arbeidsflyter
som gir saksbehandlerne maler og
forutsigbarhet i saksbehandlingen.
Utvikling av arbeidsflyter på reguleringssaker er under planlegging.

Folkehelse i alt vi gjør
Folkehelse kan defineres som befolkningens
helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg
i befolkningen. Eller en kan snakke om
hvilke livsvilkår folk lever under. God
folkehelse skapes gjennom god
samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen

en viktig faktor for god utvikling. En rekke
forhold i samfunnet påvirker folkehelsen,
som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og
sosiale miljøer. Viktigst er trolig opplevelsen
av å høre til.
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De fem største folkehelseutfordringene i
Sauda er:
Oppvekstsvilkår for alle barn.
Fysisk aktivitet - hele livet, bare en
av tre voksne oppfyller målene om
nok aktivitet.
Sosial ulikhet, ca. ett av ti barn lever
i familier med lav inntekt over tid.
Psykisk helse og rusforebygging.
Befolkningsutvikling med flere eldre
og hvordan disse kan være en
ressurs for samfunnet.
Hovedgrep for å bøte på dette er:
God kvalitet og tidlig innsats i
barnehage, skole og fritidsaktiviteter der unge er involvert.
Legge til rette for gående og
syklende, sosiale møteplasser og
tiltak som gjør at folk finner det
enkelt og gøy å være i aktivitet.
Tiltak for hele befolkningen som
bidrar til å utjevne sosiale
helseforskjeller. I tillegg tiltak for
spesielt utsatte grupper.
Kommunen bygger fellesskap og
tilhørighet ved å være brobygger

mellom lokalsamfunnet, frivillige lag
og organisasjoner og næringslivet.
Realisere reformen «Leve hele
livet» og bl.a. utvikle samarbeidet
med frivillige. Aktivisere den store
seniorressursen som finnes til
frivillig arbeid.

Foto: Ingvild Bakka

Folkehelse er det samme som levekår. Hele
kommunen har ansvar for å kjenne til
utfordringene på levekårsområdet. Vi skal
bidra til helsefremming og forebygging.
Folkehelseoversikten for Sauda gir
kunnskap om levekårene i Sauda. De
kommunale enhetene legger denne
kunnskapen til grunn i iverksettingen av
tiltak for å nå målsettingene. Oversikten
ligger til grunn for alt planverk, samt de
politiske beslutningene som fattes.

Inkludering og attføring
Utenforskap og frafall har store
omkostninger for den enkelte og for
samfunnet. For Saudasamfunnet er
inkludering viktig.
Noen trenger varig tilrettelagt arbeid, men
for de fleste er rådgivning, veiledning og
tilrettelegging tilstrekkelig for å bidra i
arbeidslivet på en eller annen måte. Noen
delvis og noen 100%.
Sauda kommune bidrar til arbeidsdeltakelse
i tett samarbeid med NAV, legetjenesten,
videregående skole og Rysteg.

Lærlinger
Sauda kommune har pr. i dag 13 lærlinger;
1 gartnerfag, 7 helsefag og 5 innen barneog ungdomsarbeiderfaget. I tillegg
samarbeider vi med Brakamoen barnehage

Kommunen er største eier i Rysteg, som
også er arbeidsmarkedsbedrift for Suldal
kommune.
Fra nasjonalt hold er det stor
oppmerksomhet på de med «hull i CV’ene».
Dette er en gruppe, ofte unge, som kan ha
vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet igjen. Dette er et fokusområde også i
Sauda.
www.rysteg.no

som har 3 lærlinger og Sauda vidaregåande
skule som har 2 lærlinger. Disse 5 har og
læretid i kommunen og vi bytter slik at noen
av kommunens lærlinger får læretid i
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Brakamoen barnehage og Sauda
vidaregåande skule. Hittil har alle som har

søkt læreplass innen kommunale fag fra
Sauda fått læreplass.

Kompetanseutvikling
Sauda kommunes viktigste ressurs er de
ansatte. Motiverte ansatte med rett
kompetanse er avgjørende for å drive god
tjenesteyting og utvikling av tjenestene.

Ryfylke er en region med lavere utdanningsnivå enn byregionene, og arbeidslivet peker
på kompetanse på både fag- og
høyskolenivå som deres viktigste behov i
tiden framover.

Kommunen har tett samarbeid med Sauda
vidaregåande skule for å sikre tilgang på
mest mulig skreddersydde løsninger for
kontinuerlig kompetanseutvikling.
Kommunen er en av partnerne i Utdanning i
Ryfylke (www.uiry.no), som tilbyr etter- og
videreutdanning tilpasset næringslivets
behov.

Strand og Sauda videregående skoler har
utviklet pilotkonseptet MOR; Motivasjon,
opplæring og rettleiing, som bygger videre
på visjon om «livslang læring der folk bur».
Sauda kommune er samarbeidspartner, og
ønsker å bidra til at MOR innarbeides som
fast modell for etter- og videreutdanning.

Målet er å legge til rette for livslang læring
der folk bor. Dette er viktig for å utvikle
konkurransekraft i regionene – både for det
offentlige og for næringslivet.

Kommunen ønsker også å delta i samarbeid
for å sikre flere konferanser om
kompetanse og næringsutvikling, gjerne i et
regionalt samarbeid.

Interkommunale samarbeid
Sauda deltar i en rekke ulike samarbeid.
Sammen med Suldal kommune gir vi
tjenester innen NAV, PPT, barnevern,
landbruk, skolehelsetjeneste og
kommunepsykolog.
NordR-samarbeid om kompetanseutvikling
inne skole og barnehage mellom
kommunene i Nord-Rogaland.
I VESS samarbeidet (Vindafjord, Etne, Suldal
og Sauda) har vi Miljørettet helsevern.
Ryfylkekommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand har samarbeid om drift av
IKT løsninger gjennom RITSsamarbeidet.
Ryfylkekommunene samarbeider om
næring, turisme og samfunnsutvikling
gjennom Ryfylketinget og Ryfylkerådet.

Gjennom Ryfylke IKSdeltar vi i vilkårsprosjektet for internasjonal fiber og
datasenter til Ryfylke og Rogaland.
Sauda kommune deltar i politisk og faglige
samarbeid med Haugalandet.
Stavanger kommune har tatt initiativ til et
samarbeid under navnet DigiRogaland.
Hensikten er å realisere gevinster av
deltakelsen i DigiFin som er finansieringsmekanisme for digitalisering av kommunal
sektor.
Sauda kommune har gjort vedtak om å
revitalisere arbeidet for å få realisert veiutløsning til E134. En sentral del av dette
arbeidet er å etablere et strategisk nettverk
med partner.
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Sauda kommune deltar i følgende nettverk og samarbeid:
Samarbeid

Deltakere

Innkj øpssamarbei det

Haugal andet

IT-samarbei det Ryfyl ke - RITS

4 Ryfyl kekommuner

Kontrol l utval gssekretari atet

Haugal andet

Ryfyl ke I KS(RIKS)

Ryfyl ke

Arbei dsgi verkontrol l en (utgår fr a 2021)

Haugal andet

Kri sesenter

Haugal andet/ Hardanger/ Sunnhordl and
Al l e kommunene på Haugal andet samt
Svei o og Etne og del er av sunnhordl and

Skj enkekontrol l en på Haugal andet

Organisering
Kommunal t oppgavefel l esskap Kommunel oven kap. 19
Kommunal t oppgavefel l esskap Kommunel oven kap. 19
I KS
I KS
Kommunal t oppgavefel l esskap Kommunel oven kap. 19
I KS
Vertskommune (Sauda) K.l ov kap. 20

Mi l j øretta hel severn

Vi ndafj ord, Etne, Sul dal og Sauda

Jordbrukssj ef/ konsul ent

Sauda/ Sul dal

Kommunal t oppgavefel l esskap Kommunel oven kap. 19
Avtal e

Ryfyl kebi bl i oteket (e-bøker)

Ryfyl kekommunene

Avdel i ng under RIKS

Barnevern

Sauda og Sul dal

Vertskommune (Sauda) K.l ov kap. 20

PPT

Sauda og Sul dal

Vertskommune (Sul dal ) K.l ov kap. 20

Kommunepsykol og

Sauda og Sul dal
Samarbei d mel l om kommunene i
Rogal and

Vertskommune (Sauda) K.l ov kap. 20

Di gi Rogal and

Etabl ert

Trygge forel dre på Haugal andet

Samarbei d mel l om Tysvær, Haugesund,
Karmøy og Sauda.

Avtal e

Vel ferdsteknol ogi prosj ektet på Haugal andet.

Samarbei d med al l e kommunane på
Haugal andet

Avtal e

Ryfyl kerådet
Haugal andrådet

I nterkommunal t pol i ti sk råd k-l ov.
Kap 18
I nterkommunal t pol i ti sk råd k-l ov.
Kap 18

Heltidskultur
Sauda kommune skal ha en
heltidskultur ved at minst 50
% av alle ansatte har full
stilling.
Utvikling av heltidskultur er
et kvalitetsprosjekt med
«brukerne» i sentrum og der
«den gode vakta/ arbeidsdagen» vil ha stort fokus
framover. Trivsel, trygghet
og forutsigbarhet er stikkord.
Forskning viser at en
heltidskultur vil gi økt kvalitet
for brukerne og færre
ansatte pr. bruker/ elev, samt
lavere sykefravær. Flere ansatte i 100% stilling medfører og mindre belastning for
medarbeiderne, sterkere fagmiljø og kommunen blir en attraktiv arbeidsgiver. Heltidskultur er
avgjørende for å sikre kvalitet og kompetanse innenfor stramme rammer.
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Sykefravær og nærvær på arbeidsplassen

Kvartalvist sykefravær totalt i kommunen fra 2016 -2020
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Kommunen
Figuren over viser utvikling i totalt sykefravær for Sauda kommune siden 2014.

Hver enkelt medarbeider i Sauda er ansatt
fordi de betyr noe. Hver enkelt er avgjørende for at vi leverer de tjenestene vi skal til
Saudabuen.
Nærvær er en forutsetning for gode
tjenester. Sauda kommune har heltid og
tett oppfølging av ansatte som hovedstrategi.
Lederne har ansvar for å gjennomføre
medarbeidersamtale med alle sine
medarbeidere.

Oppfølging av sykefravær er krevende. Det
forutsetter kontinuerlig oppfølging av de
faktorene vi kan påvirke. Samtidig er det en
del faktorer som vi ikke kan påvirke.
For å få mer kompetanse og øke
oppmerksomheten på oppfølging av ansatte
har Sauda kommune søkt og fått godkjenning til å delta i KSsitt prosjekt NED
med sykefraværet. Et prosjekt der vi får
drahjelp av KS og NAV. Prosjektet
finansieres av OU-midler.

Fairtrade
Sauda er Fairtrade-kommune, og var i sin tid
Norges første i sitt slag. Styringsgruppa
arbeider for å fremme etisk handel i lokalsamfunnet, og å drive aktivt informasjonsarbeid for å sette fokus på rettferdig handel
som virkemiddel mot fattigdom i sør.

For mer info:
www.fairtrade.no
Fairtrade Sauda på Facebook

Vennskapssamarbeid
Vennskap Sauda – San Juan del Sur er en
politisk uavhengig organisasjon som ble
nedsatt av Sauda Kommune høsten 1988 til
å ivareta samarbeidet med Saudas vennskapskommune, San Juan del Sur i
Nicaragua.

Det blir gjort et godt arbeid som mottar
årlig støtte fra Sauda kommune.
Se vennskapssamarbeidets nettside for mer
info om arbeidet som utføres.

Bærekraftsmål
Gjennom tilslutningen til FNs bærekraftsmål
har også kommunene som oppgave å bidra

til måloppnåelse. Bærekraftsmålene er
rettet mot biosfære, samfunn, økonomi og
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samarbeid. Det er mer om bærekraftsmålene i omtalen av de enkelte tjenesteområdene.
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7. Tallbudsjettet
Bevilgningsoversikt drift 1. ledd 2021
Budsjett 2021
Dri ftsregnskapet
Rammetil skudd
Inntekts- og formuesskatt
Ei endomsskatt
Andre generel l e dri ftsi nntekter
Sum generelle driftsinntekter
Sum Bevilgninger drift
Avskri vni nger
Sum netto driftssutgifter
Brutto driftsresultat
Rentei nntekter
Gevinster og tap på fi nansi el le oml øpsmi dl er
Renteutgi fter
Avdrag på l ån
Netto finansutgifter
Motpost Avskri vni nger
Netto driftsresultat
Di sponeri ng el ler dekni ng av netto dri ftsresul tat
Netto avsetni nger ti l ell er el l er bruk av bundne dri ftsfond
Netto avsetni nger ti l ell er el l er bruk av di sposisjonsfond
Dekni ng av ti dl i gere års merforbruk
Sum di sponeri nger el l er dekni ng av netto dri ftsresul tat
Fremførbart til inndekning i senere år(merforbruk)

Budsjett 2020

Regnskap 2019

-164 621 223
-120 250 000
-34 705 466
-52 035 000
-371 611 689
340 249 893
34 567 649
374 817 542
3 205 853
-1 024 000
-3 800 000
7 115 302
32 268 072
34 559 374
-34 567 649
3 197 578

-160 000 000
-130 250 000
-34 905 466
-51 177 000
-376 332 466
317 990 517
34 754 583
352 745 100
-23 587 366
-1 957 000
-3 800 000
12 585 000
29 546 572
36 374 572
-34 754 583
-21 967 377

-155 129 861
-127 888 773
-45 513 882
-56 282 361
-384 814 877
330 446 303
34 754 583
365 200 886
-19 613 991
-1 928 330
-6 430 572
11 025 387
25 853 152
28 519 637
-34 754 583
-25 848 937

-6 617 723
3 420 145
0
-3 197 578
0

-5 545 945
27 513 322
0
21 967 377
0

-5 799 867
19 505 123
-3 273 205
10 432 051
-15 416 886

Bevilgningsoversikt - drift 2. ledd 2021
Budsjett 2021

Budsjett 2020

Regnskap 2019

Driftsregnskapet
Faglig stab og støtte
Netto driftsramme

41 963 029

21 721 699

14 110 606

Oppvekst og Kultur
Netto driftsramme

107 808 639

101 745 004

106 116 175

Helse og omsorg
Netto driftsramme

176 166 748

175 675 892

187 516 485

60 389 014

63 618 393

64 888 633

-46 077 537
340 249 893
340 249 893

-44 770 471
317 990 517
317 990 517

-42 185 596
330 446 303

Næring og Samfunn inkl. Havnekassen
Netto driftsramme
Motpost avskriv. / kalk.renter / mva komp.
Til fordeling drift
Fra Bevilgningsskjema drift
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Driftsbudsjettet 2021 og økonomiplan 2022 – 2024

Rammeti l skudd
Inntekts- og formuesskatt
Ei endomsskatt
Andre skattei nntekter
Andre overføri nger og til skudd fra
staten
Overføri nger og ti l skudd fra andre
Brukerbetal i nger
Sal gs- og l ei ei nntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Lønnsutgi fter
Sosi al e utgi fter
Kjøp av varer og tjenester
Overføri nger og ti l skudd ti l andre
Avskri vni nger
SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Rentei nntekter
Utbytter
Gevi nster og tap på fi nansi el l e
oml øpsmi dl er
Renteutgi fter
Avdrag på l ån
NETTO FINANSUTGIFTER
Motpost avskri vni nger
NETTO DRIFTSRESULTAT
Di sponeri ng el l er dekni ng av netto
dri ftsresul tat
Overføri ng ti l i nvesteri ng
Netto avsetni nger ti l el l er bruk av
bundne dri ftsfond
Netto avsetni nger ti l el l er bruk av
di sposi sjonsfond
Bruk av ti dl i gere års
mi ndreforbruk
Dekni ng av tidl i gere års
merforbruk
DEKNING AV NETTO
DRIFTSRESULTAT
FREMFØRT TILINNDEKNINGI
SENEREÅR

Regnskap
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2019
2020
Budsjett 2021
2022
2023
-155 129 861 -160 000 000 -164 621 223 -163 814 000 -166 814 000
-127 888 773 -130 250 000 -120 250 000 -121 250 000 -122 250 000
-45 513 882 -31 705 466 -34 705 466 -35 205 466 -35 705 466
-22 498 625 -25 827 000 -26 185 000 -26 185 000 -26 185 000
-31 863 234 -22 465 000
-70 476 317 -69 483 319
-14 759 920 -15 340 208
-88 147 625 -94 753 353
-556 278 237 -549 824 346
289 044 375 296 967 376
67 148 134 66 508 136
113 634 292 113 135 759
32 744 027 32 621 126
31 413 648 34 554 583
533 984 476 543 786 980
-22 293 761 -6 037 366
-2 150 970 -1 957 000
0
0
-6 430 573 -3 800 000
11 025 387 12 585 000
25 836 652 29 546 572
28 280 496 36 374 572
-31 413 647 -34 754 583
-25 426 912 -4 417 377

Budsjett
2024
-169 814 000
-123 250 000
-36 205 466
-26 185 000

-18 050 000 -19 050 000 -20 050 000 -21 050 000
-71 874 185 -72 374 185 -72 874 185 -72 374 185
-15 138 480 -15 380 696 -15 626 787 -15 876 815
-81 864 405 -83 174 235 -84 505 023 -85 857 104
-532 688 759 -536 433 582 -544 010 461 -550 612 570
291 427 995 290 781 622 290 124 966 289 457 863
69 533 932
69 379 709 69 223 033 69 469 887
108 517 239 105 517 239 101 517 239 97 517 239
31 758 979
31 758 979 31 758 979 31 758 979
34 771 769
37 438 436 40 105 102 42 771 769
536 009 914 534 875 985 532 729 319 530 975 738
3 321 155
-1 557 597 -11 281 142 -19 636 832
-1 139 302
-1 139 302 -1 139 302 -1 139 302
0
0
0
0
-3 800 000
7 115 302
32 268 072
34 444 072
-34 567 649
3 197 578

-3 800 000 -3 800 000 -3 800 000
7 115 302
8 515 302
9 915 302
36 268 072 40 268 072 44 268 072
38 444 072 43 844 072 49 244 072
-37 438 436 -40 105 102 -42 771 769
-551 961 -7 542 172 -13 164 529

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-5 799 869

-5 545 945

-6 617 723

-6 617 723

-6 617 723

-6 617 723

19 505 123

25 379 208

3 420 145

8 693 707

15 708 325

21 355 576

-3 273 205 -15 415 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 432 049

4 417 377

-3 197 578

2 075 984

9 090 602

14 737 853

-14 994 863

0

0

1 524 023

1 548 430

1 573 324

Side 27 av 59

Økonomiplan 2021 - 2024

Kommentarer til postene i drifts-budsjettet
Forutsetninger for framskriving i
økonomiplanperioden
I økonomiplanperioden 2022-2024 er det
lagt til grunn en konsumprisindeks på 1,6%.
Netto statlige rammeoverføringer en årlig
økning med kr. 3 millioner. Skatteanslaget
er økt med 0,8%. Eiendomsskatten økes
med 1,4%hvert år.
Det er lagt inn en antatt lønnsvekst på 2,5%,
som vil gi en års virkning på 1,4%. I tillegg er
det forutsatt en reduksjon med 8 årsverk
per år frem til 2024.
Øvrige driftskostnader reduseres med 2,7 –
3,9% i perioden.
Forutsatt samme investeringstakt som i dag,
har en lagt inn økning i avskrivningene på
kr. 2,7 millioner, avdragene øker årlig med
kr. 4 millioner. Når det gjelder utviklingen
av rentekostnadene forventes det en
fortsatt lav rente i økonomiplanperioden.
Rentekostnader for 2022 er forventet lik
2021. For årene 2023 og 2024 økes renten
med 0,25% per år.

Konsesjonskraft er solgt med en reduksjon i
inntekter på om lag kr. 15,5 millioner fra
budsjett 2020. Netto inntekt fra
konsesjonskraft er på om lag kr. 13,8 mill.
Salg og leie inntekter, gebyr
Salgs- og leieinntekter gjelder egenbetalinger for diverse tjenester, som
foreldrebetaling barnehager og skolefritidsordninga, kommunale avgifter,
husleie, gebyr, billettinntekter med mer.
For 2021 blir kommunale gebyr i all
hovedsak økt med konsumprisindeks.
Gebyr for vann, avløp og renovasjon (VARgebyr) blir regulert av selvkostberegninger.
For 2021 blir det en økning i vann- og
avløpsgebyrene. Mens det for renovasjon
vil være en reduksjon.

Frie inntekter
Frie inntekter er rammetilskudd fra
inntektssystemet og skatteinntekter.
Skatt på formue og inntekt
I budsjettet for 2021 er det lagt inn kr.
138 230 000,- i skatt. Dette er en reduksjon
på kr. 10 millioner fra budsjett 2020.
Rammeoverføringer
Dette er beregnet til 159 814 000,- En nedgang på kr. 3,2 millioner fra budsjett 2020.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er beregnet til kr. 34 605
460,-. Det er budsjett for 2020 som ligger til
grunn for beregningen. Per 23 oktober
2020 er ikke beregningsgrunnlaget fra
skatteetaten tilgjengelig.
Hjemfallsleie og salg av konsesjonskraft.
Hjemfallsleie er budsjettert med kr. 16,6
millioner.

Foto: Lena Sjursen Haugland

Lønn og sosiale utgifter
Lønnsbudsjettet tar utgangspunkt i faste
stillingshjemler. Det er lagt inn en lønnsvekst på 2,2 % for 2021.
Pensjonskostnadene består av premie på
lønn (ført på enhetene), reguleringspremie,
premieavvik.
Pensjonskostnadene er lagt inn ut fra de
prognosene vi har fått fra Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) og Statens
Pensjonskasse (SPK), de såkalte
pensjonsnotene.
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Premieavviket er beregnet til om lag kr.
17,3 millioner. Årlig utgiftsføring av
premieavvik (amortisering) er på kr. 9,6
millioner. Dette finansieres av tidligere års
avsetninger.
Andre driftsutgifter
Andre driftsutgifter er regulert i forhold til
endringer i priser og volum. F.eks. telefon,
energi, forsikringer og kommunale avgifter.
Kapitalkostnader
Avskrivinger av kommunen sine
anleggsmidler er lagt inn i budsjettet. Når

det gjelder avgiftsområdene vann, avløp og
renovasjon, er det i tillegg til avskrivinger og
driftsutgifter regnet kalkulatorisk rente som
tilsvarer 3 års statsobligasjonsrente + 0,5%.
Lån, renter og avdrag
Renter og avdrag blir ført i driftsregnskapet.
Låneporteføljen vil for 2020 ha en flytende
rente. Renteutgiftene for 2021 redusert
med ca. kr. 5,5 millioner, avdragene har økt
med kr. 2,9 millioner
Tap på krav og garantier
Det er gitt garanti for lån til Folkets Hus A/ S.
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Næringskapitlet
Ansvar 4401, "Næringskapitlet"
Midlene som finansieres av konsesjonsavgifter har egne vedtekter, og skal benyttes til næringsformål.
2018
Regionale samarbeid og IKS
Rei semål Ryfyl ke
Ryfyl ke IKS
Haugal and Vekst
- Prosjekt "Energi programmet" (RENergi )
- Regi onal t utvi kl i ngsfond Haugal andet
Fri l uftsråd Vest
Ryfyl ke Fri l uftsråd
Ryfyl kefondet (sak i fyl kesti nget haust 2019)
Sul dal Kommune - Vassområdekoordi nator i Ryfyl ke
New Kaupang AS- medl emskap 2020
Energi ri ke
Samferdsle
Norsk Bane/ Norsk l yntogforum
Haukel i vegen
ISFjordvegen/ di ktarvegen.
Kraft/ konsesjonskraft
LVK - konti ngent
Lokal næringsutvikling
Overføri ng ti l For Sauda KF for gjennomføri ng av næri ngsarbei d
Sauda Vekst - samarbei dsavtal e
Sauda bedri ftskapi tal AS - Inkl udert admi ni strasjonskostnader
Vannbåren varme i sentrum
Ressurs vegutl øysi ng mot E134
Prosjekt attrakti ve tettstader
Primærnæring
Ti l skudd ti l utvi kl i ng skog og l andbruk
Ti l skudd Vi nterl andbruksskol en
Reiseliv
Sauda feri e og fri ti d - samarbei dsavtal e
Løypekjøri ng vi nter
Turl øyper sommer
Lokal ski l ti ng
Lyngmyr
Sl ettedal en
Brøyti ng Øverl and - Minnehaugen
Ski buss
Al mannadjuvet - dri ft
Annet
Mva.kompensasjon
Sum budsjett
Finansiering
Konsesjonsavgi fter
Konsesjonskraft-sal g (Ryfyl kefondet + LVK-konti ngent)
2020 Bruk av di sp.fond - 2021 bruk av kraftfond

320 000
400 000
105 000
-

2019
320 000
400 000
179 000
75 000

2020

2021

Tekst

80 000
65 000
700 000

80 000
65 000
1 100 000

350 000
400 000
180 000
75 000
158 000
80 000
65 000
1 500 000

350 000
400 000
180 000

75 000
25 000
30 000

75 000
25 000
30 000

75 000
25 000
30 000

75 000
25 000
30 000

220 000

184 000

140 000

200 000

950 000
500 000
1 000 000
552 000
200 000

1 000 000
500 000
800 000
600 000
600 000
200 000

1 800 000
1 000 000
1 000 000
830 000
600 000
200 000

4 600 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000
400 000
50 000
50 000
5 000
10 000
80 000
25 000

500 000
400 000
50 000
50 000
5 000
10 000
80 000
25 000

500 000
400 000
50 000
50 000
5 000
10 000
80 000
25 000

1 000 000
400 000
50 000
50 000
5 000
10 000

150 000

150 000

300 000

1 500 000

6 592 000

7 603 000

10 028 000

10 823 000

6 547 732

6 547 732

7 405 000

44 268
6 592 000

1 055 268
7 603 000

6 547 732
1 640 000
1 840 268
10 028 000

Utgår
158 000
110 000
70 000
500 000
50 000
50 000
25 000

vi a KF
Utgår - vi a KF
830 000
vi a KF
vi a KF

Bel astes dri ft
25 000
30 000

3 418 000
10 823 000

Kommentar til næringsbudsjettet:
Det er lagt opp til bruk av fond for å dekke satsing på veiutløsning, samt økt satsing på
næringsutvikling. Det legges opp til å styrke For Sauda KF som kommunen sitt
næringsutviklingsverktøy.
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Investeringsbudsjettet

Nr Investeringsplan
Prosjekt

Be skrive lse a v prosje kt

nummer

Va nn - Avløp - Re nova sjon (se lvkostområ de r)
G Sum VAR

28 700 000
Be skrive lse a v prosje kt

625505
628506
628507
628508
628509
628598
628510

B
E
D
C
F
A
H

2021

2020

Større prosje kte r
Ingen enk eltstående større prosjek ter
Prosje kte r a kkumule rt i ka te gori
Bygge prosjekter ihht prioritert oversikt
Vei prosjekter ihht prioritert oversikt
IKT prosjekter ihht prioritert oversikt
Havnekassen prosjekter ihht prioritert oversikt
Uteområde/Park prosjekter ihht prioritert oversikt
Brann prosjekter ihht prioritert oversikt
Saudahallen prosjekter ihht prioritert oversikt

15 200 000
4 650 000
5 700 000
3 900 000
3 400 000
0
500 000

Sum a ndre inve ste ringe r
Sum inve ste ringe r tota lt

33 350 000
62 050 000

Fina nsie ring
TS-midler
Næringsfond
Havnefond
Momskompensasjon
Tippemidler/spillemidler
Finansierte av ubruktelånemidler
Låneopptak VAR
Låneopptak øvrige prosjek t er
Sum fina nsie ring tota lt

2021
1 080 000
0
1 500 000
6 670 000
0
20 000 000
28 700 000
4 100 000
62 050 000

2022

37 000 000
2021

54 100 000
11 400 000
2 300 000
3 000 000
8 550 000
500 000
2 000 000

2023

2024

2024

42 000 000 40 000 000 76 000 000
2022

2023

2024

47 350 000
2 400 000
2 400 000
18 400 000 19 500 000 14 500 000
4 300 000
4 000 000
2 000 000
0
500 000
500 000
17 000 000 15 000 000 10 000 000
6 000 000
0 2 000 000
350 000 10 000 000 10 000 000

81 850 000 93 400 000 51 400 000 41 400 000
118 850 000 135 400 000 91 400 000 117 400 000

Øvrig i investeringsregnsk ap
Egenkapitalinnskudd
Utlån startlån
Avdrag forvaltningslån
Sum inve ste ringe r

2021
1 500 000
5 000 000
1 354 000
7 854 000

2022
1 500 000
4 000 000
1 354 000
6 854 000

2023
1 500 000
7 000 000
1 354 000
9 854 000

2021
1 500 000
7 000 000
1 354 000
9 854 000

Ub ruk te lånemidler - startlån Husb ank en
Frie inntek ter investeringsregnsk ap (salagsinnt./refusjoner)
Lån fra Husb ank en startlån
Bruk av b undne fond
Motta avdrag lån
Sum finansiering

5 000 000
1 500 000
0
1 004 000
350 000
7 854 000

4 000 000
1 500 000
0
1 004 000
350 000
6 854 000

0
1 500 000
7 000 000
1 004 000
350 000
9 854 000

0
1 500 000
7 000 000
1 004 000
350 000
9 854 000

Detaljert oversikt over punktene A -H ligger i vedlegg 2.
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8. Kommunens tjenesteyting
Ansatte i Sauda kommune

Faglig stab og støtte
Kvinner
11
Antall årsverk
Heltid
10,9
10

Menn
9
Deltid
1

Antall årsverk
9

Heltid
9

Deltid
0

Heltid
13

Deltid
8

Heltid
17

Deltid
1

Heltid
31

Deltid
12

Helse og omsorg
Kvinner
255
Antall årsverk
Heltid
216,2
132

Menn
21
Deltid
123

Antall årsverk
17,6

Oppvekst og Kultur
Kvinner
138
Antall årsverk
Heltid
123,9
94

Menn
18
Deltid
44

Antall årsverk
17,8

Næring og samfunn
Kvinner
32
Antall årsverk
Heltid
25,4
14

Årsverk totalt:

Menn
43
Deltid
18

Antall årsverk
31,6

452,4

*Tillitsvalgte, ordfører, skjenkekontrollører og vakante stillinger er ikke med i rapporten.
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Administrativ organisering

Rådmann

Faglig stab og støtte

Oppvekst og kultur

Helse og omsorg

Kommunestyrets budsjettvedtak er på
områdene som kommer fram i dette
organisasjonskartet. Kartet gir en oversikt
over hvordan rådmannen har etablert
organisasjonen for å iverksette vedtak.

Næring og samfunn

Strategisk ledergruppe består av rådmann,
personalsjef og økonomisjef (faglig stab og
støtte), kommunalsjef for helse og omsorg,
kommunalsjef for oppvekst og kultur og
kommunalsjef for næring og samfunn.
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9. Rådmannens overordnede styringskort
Sydande Sauda – eit kraftsenter

Overordnede
mål:

Sauda opprettholder innbyggertallet
Saudabuen opplever et trygt og godt lokalsamfunn
Ansatte i Sauda kommune har lavt sykefravær og kommer tidlig tilbake i jobb
Saudaeleven får gode ferdigheter og fullfører videregående skole
Omstilling i næringsliv gir flere arbeidsplasser
Flere bruker fritiden sin i Sauda
Viktigste resultatmål

Perspektiv

Samfunn

Brukere

Hovedmål
Utnytte lokale
fortrinn og
lokalpolitisk
handlingsrom

1

Økt involvering av innbyggere i
samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling
gjennom involver- 2
ing og samskaping
Yte gode tjenester
for innbyggerne i
Sauda

Bruker- / innbyggerundersøkelser med score bedre enn
landsgjennomsnitt

Bruker-/ innbyggerdialog

Økt bruk av digitale skjema
Åpne data for næringsutvikling

Ta i bruk digitaliseringsmulighetene

Identifisere forbedringspunkter
når det gjelder bygg, energi- og
ressursbruk

Utvikle fjernvarmenettet som
sirkulær energikilde

1

Utvikle nye
2
tjenester basert på
digitalisering
3
Miljø og ressurser

En profesjonell og
attraktiv
arbeidsgiver
2

1
Økonomi

2022-2024
Ferdigstilt sentrumsplan
Økt aktivitet i sentrum

- Iverksette planstrategi
- Utvikle døgnåpen kommune
- Ivareta GDPR i saksbehandling

1

Medarbeidere

2021
Flere
- innbyggere
- arbeidsplasser
- hytteturister

God økonomisk
styring
2

Døgnåpen kommune

Organisasjonsutvikling basert på Personal- og organisasjonsutvikling
10-Faktorundersøkelsen
basert på 10-Faktor
Alle ansatte kalles inn til
medarbeidersamtaler
Utvikle heltidskultur og økt
nærvær ved sykemelding
Gjennomføre utviklingsprosjektet NED

Realisere gevinster av
heltidsprosjektet gjennom økt
kvalitet/ redusert kostnad

Iverksette vedtak i budsjettet
Øke produktivitet og styrke
næringsutvikling

Øke produktivitet i tjenestene og
utvikle det økonomiske
fundamentet

Investeringer skal gjennomføres Stabilisere kommunens gjeldsgrad
i henhold til budsjett
under 80%
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3

Omstilling Sauda 2025 –
endringsledelse, tilpasning av
tjenester til økonomiske
rammer. Redusert låneopptak

Lokalsamfunn og FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har sluttet seg til disse
målene. Hverdagen leves i kommunene. Sauda kommune legger til rette for
samarbeid for å nå bærekraftsmålene i Sauda og i samarbeid med andre
kommuner.
Sauda kommune og lokalsamfunnet arbeider med en rekke av disse målene. God
helse, god utdanning, likestilling, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi,
anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur bærekraftige byer
og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, liv under vann og liv på land går inn i
kjernen av hva kommunene har som oppgaver. Som fairtradekommune jobber vi
med utrydding av fattigdom og sult. Energikommunen er med å stoppe
klimaendringene. Lokaldemokratiet sikrer fred og rettferdighet. Sauda bidrar i det
globale samarbeidet for bærekraft.
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Oppvekst og kultur
Netto driftsramme: kr. 104 508 639

Barnehagene
Sauda kommune eier og driver 3 heldagsbarnehager. Leabøen barnehage, Rustå
barnehage og Veslefrikk barnehage. De har til sammen 153 barn. I tillegg har Sauda
Brakamoen Barnehage SA som er en privat foreldreeiet barnehage med 66 barn.
Særskilte satsingsområder og prioriteringer i planperioden
Barnehagebasert kompetanseutvikling (ReKomp)
Styrke tidlig og tverrfaglig innsats-arbeidet ved bruk av
samhandlingsmodellen BTI
Ønskede tiltak
Kompensere for redusert bemanning når økt antall pedagoger har planleggingstid
Spesielle utfordringer
Driftsbudsjettene til barnehagene er svært knappe.
Kapasitet til tidlig innsats for barn som trenger litt ekstra støtte og hjelp språklig eller
sosialt.
Styringskort for barnehage

Overordna mål:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i
nær forståelse og samarbeid med barna sine foresatte
Viktigste resultatmål

Perspektiv

Hovedmål

Samfunn

Alle barnehager
Verdiplattform for mangfold
sikrer god inkludering
og inkludering er utarbeidet.
og verdsetting av
1
menneskelig
mangfold og kultur

Brukere

Alle barn skal sikres
en best mulig
utvikling.

2021

Implementering av BTI som
1 arbeidsform for tidlig og
tverrfaglig innsats.
Det er laget en felles
handlingsplan mot For et trygt
2
og godt miljø i barnehage og
skole.
Det er laget en handlingsplan
3 for å utvikle barns språk

2022-2024
Arbeidet med å realisere innhold i
verdiplattform for mangfold og
inkludering er i gang

Implementering av BTI som
arbeidsform for tidlig og tverrfaglig
innsats.
Felles handlingsplan mot mobbing
er tatt i bruk.

Arbeidet med å realisere innhold i
språkplan er i gang
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Ledere har formell og
Det er laget en
erfaringsbasert
kompetanseutviklingsplan
1
lederkompetanse
som omfatter ledelse

Barnehageansatte
har utviklet sin
pedagogiske praksis

2

Medarbeidere

Kompetanseutvikling for ledere er
igangsatt

Barnehagene har startet
barnehagebasert
kompetanseutvikling.
(ReKomp)

Som del av kompetanseutviklingen
er barnehagene tilknyttet
høgskolesektoren og et lærende
nettverk med barnehager i andre
kommuner i Nord-Rogaland.
(ReKomp)

Plan for kompetanseutvikling
som gjelder alle ansatte er
utarbeidet. (ReKomp)

Arbeid med å realisere
kompetanseplan for alle ansatte er i
gang.

Strategi for å rekruttere menn Det er minst fire mannlige ansatte i
er utarbeide
barnehagene
Øke bruken av
heltidsstillinger og
redusere sykefraværet for å
forsterke kvalitetsarbeidet i hver
barnehage

Økonomi

Andel heltidsstillinger har økt
Andel heltidsstillinger er økt
3

Sykefravær under 5,5 %

Barnehagene har
Kartlegging av bemanning ut
bemanning etter
fra norm er gjennomført
norm gjennom større
1
deler av barnehagedagen

Sykefravær under 5,5 %

Kartlegging brukes til å organisera
personalet i kvar barnehage slik at
det er mest bemanning når det er
flest barn.

Grunnskolen
Grunnskolen i Sauda består av 3 fulldelte barneskoler, samt en sentral
ungdomsskole. Kommunen har totalt 592 elever, fordelt med 391elever på
barnetrinnet og 183 elever på ungdomstrinnet. Vi gir særskilt språkopplæring ved
Sauda ungdomsskule.
Alle barneskolene har skolefritidsordning for elevene fra 1. - 4. klasse. Leksehjelpen
blir gitt ved Sauda ungdomsskule.
Særskilte satsingsområder eller prioriteringer i planperioden
- Innføring av ny læreplan (LK20)
- Skulebasert kompetanseutvikling (DeKomp)
- Styrke tidlig og tverrfaglig innsats-arbeidet ved bruk av samhandlingsmodellen BTI
- Læring i digitale omgivelser

Ønskende tiltak:
Utvikling av supplerende opplæringstilbud for å styrke arbeidet med å inkludere alle
elever i opplæringen.
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Handlingsrom for å ta i bruk programmering og entreprenørskap som en integrert del av
opplæringen
Spesielle utfordringer:
Kapasitet og kompetanse til å gi et godt og likeverdig opplæringstilbud til elever med
særlige behov.
Kapasitet og kompetanse til bruk av programmering og entreprenørskap som en
integrert del av opplæringen.
Innfri framtidige formelle kompetansekrav ved alle skoler.
Rekruttere menn til lærerstillinger.
Styringskort for grunnskolen

Overordet mål:

1. Gi elevene kunnskap, mot og engasjement til å møte en fremtid i stadig utvikling
2. Skolene skal gi elevene god utvikling gjennom medvirkning
Viktigste resultatmål

Perspektiv

Hovedmål
Elevene skal bli
kvalifisert til fremtidig
deltakelse i arbeidsog samfunnsliv

Samfunn

2021
Det er laget en handlingsplan
for å fremme kreativitet og
bærekraft i undervisningen.
Handlingsplanen omfatter
1
blant annet entreprenørskap,
First Lego League og
utdanningsteknologi

Alle skoler sikrer god
integrering og
Verdiplattform for mangfold
verdsetting av
og inkludering er utarbeidet
2
menneskelig mangfold
og kultur
Implementering av BTI som
1 arbeidsform for tidlig og
tverrfaglig innsats.

Alle elever opplever
de har bruk for
kompetansen de får i
skolen

Resultat som på landssnitt på
området læringskultur,
motivasjon-, utdannings- og
2
yrkesveiledning.
(Elevundersøkelsen.)

2022-2024
Arbeid med å realisere innhold i
handlingsplan som fremmer
kreativitet og bærekraft i
undervisningen er i gang

Arbeidet med å realisere innhold i
verdiplattformen for mangfold og
inkludering er i gang

Arbeidet med å realisere innhold i
verdiplattformen for mangfold og
inkludering er i gang

Stabile resultat på landssnitt på
området læringskultur,
motivasjon-, utdannings- og
yrkesveiledning.
(Elevundersøkelsen.)

Brukere

Alle elever har tro på
egen mestring

Arbeidet med å realisere
innhold i verdiplattformen for
3
mangfold og inkludering er i
gang

Alle elever får fremovermeldinger
om egen utvikling ut fra
oversikten.

Det er laget en felles
handlingsplan mot mobbing
4
for barnehage og skole.

Felles handlingsplan mot mobbing
er tatt i bruk.
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Stabile resultat på landssnitt på
Resultat på elevundersøkelsen
området trivsel, mestring, støtte
som er på landssnitt på
fra lærerne og vurdering for
5 områdene trivsel, mestring,
læring (Elevundersøkelsen)
støtte fra lærerne og
vurdering for læring

Medarbeidere

Alle ledere har formell
og erfaringsbasert
lederkompetanse

Det er laget en
kompetanseplan som
1 omfatter lederopplæring

Det er laget opplæringsplan
for å sikre at saudaskolen
1 samlet møter nye krav til
kompetanse i fag

Medarbeidere

Alle skoler har en
faglig sammensetning
av lærere som gjør at
de kan møte
kompetansekrav for
undervisning i fag.

Det er økt andel
mannlige lærere i
skolen

Sikre en fordeling av
fagkompetanse mellom
2
skolene som gjør at alle kan
møte nye krav
Alle ansatte i skolene deltar i
skolebasert
kompetanseutvikling,
3
desentralisert ordning

Handlingsplan med
4 virkemidler for å rekruttere
menn er utarbeidet

Skolene har rammer til
1 Kjennetegn på tidlig innsats er
å gjennomføre grep
definert
for tidlig innsats
Økonomi

Grunnskolen har
ressurser til
oppdatering av ny
utdanningsteknologi

Plan for rullering av digitale
verktøy til elever og lærere er
2 utarbeidet

Kompetanseopplæring for ledere
er igangsatt

Alle skolene har et
kompetansesamarbeid med
høgskolen og lærende nettverk
med andre skoler i Nord-Rogaland

Alle ansatte ved skolene er aktive
deltakere i skolebasert
kompetanseutviklingstiltak
(Desentralisert ordning)

Alle barneskolene har minst to
mannlige lærere

Tidlig innsats jamfør kjennetegn
blir praktisert

Det foreligger en politisk vedtatt
plan for rullering av digitale
verktøy til elever og lærere.
Planen omfatter også
kompetanseutvikling for lærere

Kultur
Enhet for kultur dekker seks
områder som samlet skal gi
innbyggerne et variert og godt
kulturtilbud. Kultur bidrar til at
Sauda er en god kommune å vokse opp og
bo i, og et attraktivt sted å flytte til.

Lag og organisasjoner stimuleres til å stå for
egne tilbud.
Særlige satsingsområder eller
prioriteringer i planperioden
God drift av Folkets Hus
Meråpent bibliotek
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Foajéen på kinoen
Opprusting av foajéen på kinoen blir sett på
sammen med rehabilitering av rådhuset.
Hensikten er å forbedre tilbudet til
publikum, øke inntjeningen ved kiosksalg
samt redusere personalkostnadene.
Spesielle utfordringer:
Etablere en god drift på Folkets Hus som går
i balanse.

Enhet for kultur har fast
ansatt ungdomsarbeider i
75 % stilling. Med hjelp av
store eksterne tilskudd, bl.a.
fra Bufdir, har denne stillingen skapt et
svært variert og populært
ungdomstilbud. Det er urealistisk å
basere seg på like store tilskudd
framover, og man må derfor planlegge
alternativ finansiering/ drift.

Opprettholde ungdomstilbud
Styringskort for kultur
Overordnet mål:
Gi gode og varierte kulturtilbud fra vogge til grav
Bidra til tilflytting og utvikling av kommunen

Perspektiv

Samfunn

Brukere

Viktigste resultatmål
Hovedmål
2020
2021-2023
Kulturhusdriften er etablert
Driftsmodell for Folkets Hus på et bærekraftig nivå
er evaluert og justert om
Folkets Hus har
behov for det
Sauda har fått utviklet
varierte aktiviteter for
frivilligpolitikk
et vidt spekter av
Sauda har fått utviklet
målgrupper
Handlingsplaner for de ulike
frivilligpolitikk.
avdelingene i enhet for kultur
er utarbeidet
Videreføre god drift av
Utstilling om
Folkets Hus; vi har variert
industri-historien til Sauda er
kulturprogram, godt
ferdigstilt i foajeen på Folkets
ungdomstilbud, utleie m.m. Hus

Gode og varierte
tilbud innen vedtatt
økonomisk ramme

Meråpent bibliotek iverksatt
så snart koronasituasjonen
tillater det.

Ungdomstilbudet i Sauda er
sikret stabil drift.

Nytt kulturskoletilbud i dans
er sikret videreføring
Sauda har fått utviklet
frivilligpolitikk
Sauda Frvilligsentral har fått
utviklet handlingsplan i lys
av frivilligpolitikken

Medarbeidere

Ansatte i kulturenheten arbeider for
et rikt og godt
kulturtilbud i
kommunen

Kulturenheten har ansatte
Ansatte i kulturenheten har med god og variert
fått kompetanseutvikling i
kompetanse innen sine
tråd med behov og ressurser fagområder
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Øke inntjening gjennom
utleie av lokaler i Folket Hus
Økonomi

Øke inntjeningen
innen kultursektoren

Besøk per kinoforestilling på
28 personer (gått ned frå 30
personer)

Samdrift av kino og bibliotek
er etablert
Foajeen på kinoen er ombygd
for å oppnå mer effektiv drift
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Helse og omsorg
Netto driftsramme: kr. 179 466 748
Tjenesteområdet gir tilbud innen helse,
omsorg, barnevern og sosiale tjenester.
Dette innbefatter 8 enheter, og stabsfunksjoner innen folkehelseområdet og
kommunens koordinerende enhet.
Satsingsområder og prioriteringer i
planperioden.
1. Kompetanse og rekruttering
- Videreutvikle heltidskultur –
heltidsandel over 50%
- Opprettholde og videreutvikle
andelen fagutdannet personell og
flere menn i helse og omsorg.
- Legge til rette for etter- og
videreutdanning, samt forskning.
2. Organisering, teknologi og
arbeidsmåter
- Utvikle et aldersvennlig samfunn i
tråd med kvalitetsreformen «Leve
hele livet».
- Styrke tidlig og tverrfaglig innsatsarbeidet ved bruk av
samhandlingsmodellen BTI
- Øke innsatsen når det gjelder
rehabilitering/habilitering og tiltak
som fremmer hverdags- og
egenmestring.
- Fortsette implementering av
velferdsteknologiske løsninger.
3. Tiltak i budsjett og økonomiplan
- Øke andelen langtidsplasser i
institusjon, jf forprosjekt Åbøtunet 2020
og investeringsbudsjett.
- Tilpasse bemanning og aktivitet til
økonomiske rammer. Se egen oversikt.
- Det er prioritert å opprettholde 1 ekstra
LIS1-lege, som 2020. Dette til
erstatning for 1 fastlege. Det er svært
god erfaring med LIS1 –legene. De har
høgt jobbnærvær, de tar mye legevakt
og ø-hjelp, og de avlaster dermed
fastlegen i stor grad. De samarbeider

også godt internt og eksternt, og bidrar
positivt i det tverrfaglige samarbeidet
innen helse og omsorg.

Ønskede tiltak utenfor
rammen.
Dette er tiltak som er høgt på
prioriteringslista, men likevel
ikke funnet plass til innenfor
rammen.
- Styrking av rehabiliterings-/
habiliteringstjenesten til barn og unge,
barne- og familieteamet, 1 årsverk fast,
kr 800 000,- Styrking av rehabiliteringstilbudet i
hjemmetjenesten, 1 årsverk fast, kr
800 000,Spesielle utfordringer.
- Legetjenesten: Det er behov for en
gjennomgang av driften mtp
forbedringer knyttet til blant annet
struktur, legevakt, samhandling og
tverrfaglig samarbeid.
Legetjenesten har høg ressursmessig prioritet og det er potensiale
for bedre produktivitet og
effektivitet til beste for innbyggere
og medarbeider.
- Demografisk utvikling
samt regionale og
nasjonale
utviklingstrekk,
medfører krevende prioriteringer
og behov for bedre og økt
samhandling. I tillegg til at vi får
flere av de eldste eldre i
befolkningen, vil også antallet med
behov for sammensatte tjenester
øke, og antallet som lever lenger
med kroniske
lidelser vil øke.
Utviklingen i
befolkningen
stiller dermed
andre og økte
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krav til samhandling og kapasitet i
tjenestene, samt kompetanse hos
de ansatte. Jamfør NoU 2018 - 16.

-

Investering.

Gjennomføre tiltakene i boligsosial plan
Endre deler av Åbøtunet til
institusjonsdrift og gi mulighet for økt
kapasitet; Jf forprosjekt 2020 og forslag
til investeringsbudsjett.

Styringskort for helse og omsorg
Pleie / omsorg
Gode og tilgjengelige omsorgstjenester etter Beste effektive
omsorgsnivå (BEON) prinsippet

Overordna mål i PLO:

Perspektiv

Hovedmål

Samfunn

Utvikle et aldersvennlig
samfunn.
Et aldersvennlig
samfunn er godt for
alle. Leve hele livet

1

2

Brukere

Brukere får de
tjenestene de trenger
og får være aktive i
utformingen av disse.
«Hva er viktig for deg?»,
skal være
utgangspunktet i møte
med brukerne og deres
pårørende

1

2

Medarbeidere

En profesjonell og
attraktiv arbeidsplass

1

Viktigste resultatmål
2021
2022-2024
Utarbeide nye eller rullere
Innarbeide tiltak fra
eksisterende fagplaner
kommunedelplan for
Rehabiliteringsplan gis særlig
helse- og omsorg
prioritet i 2021
Rullere planer som er
aktuelle
Kartlegge kommunens egne
Implementering og
behov og utfordringer og
gjennomføring
gjennom politisk vedtak ta
innenfor
stilling til forslagene i Leve hele innsatsområdene
livet
Brukere får tilpasset tilbud i tide, Dimensjonering av
og er aktivt med i utformingen
tilbud er tilpasset
av tjenestene
behov og rammer
Pårørende tas vare på slik at de Det tildeles mer aktive
kan bistå lenge, og ikke sliter seg fremfor passive
ut
tjenester
Hverdagsmestring og
«hva er viktig for deg»
Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
er rådende fokus ved
utforming av tjenestetilbudet
God tverrfaglig innsats
Tjenester gis etter
beste effektive
omsorgsnivå

Brukerundersøkelse
gjennomføres i henhold til plan

God sammenheng og
kontinuitet i
tjenestene
Brukertilfredshet over
landsgjennomsnitt

Flere heltidsansatte
medarbeidere i alle enheter.
Legge til rette for alternative
arbeidsordninger og ta i bruk ny
teknologi, nye metoder og nye
løsninger, slik at det blir større
kontinuitet i arbeidet

Det utvikles
heltidskultur, med
heltidsandel over 50%
Det skal være
sammenheng og
kontinuitet i
tjenestene
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Sykefravær kartlegges og følges
opp i henhold til gjeldende
føringer

2

Økonomi

Medarbeidertilfredshet
kartlegges gjennom
medarbeidersamtaler x 1 per år,
og andre kartlegginger
kommunen utfører, for
eksempel 10- faktor

1

Samsvar mellom budsjett og
regnskap

2

Balanse

God økonomistyring

Fokus på nærvær og
godt arbeidsmiljø.
Sykefraværet er under
landssnitt for sektoren
Høg
medarbeidertilfredshe
t over
landsgjennomsnitt.
God rekruttering og
solide fagmiljø.
Handlingsrom for
omstilling og variasjon
i kostnader
Balanse

Sauda legesenter, frisklivsentral, helsestasjon og jordmortjeneste

Overordna
mål:

1) Pasientorientert, effektiv og kvalitativt god tjeneste
2) Forsvarlig helseberedskap
3) Fokus på fag og kompetanse
4) Godt omdømme

Perspektiv

Hovedmål

Samfunn

God helseberedskap
Rett behandling og
forebygging av sykdom.
Et aldersvennlig
legesenter

Viktigste resultatmål
2021
2022-2024
Helseberedskap som er i tråd Medvirke til aktuelle øvelser
1 med kvalitetskrav i lov og
forskrift
Gjennomføre tiltak for å
Legevakt i tråd med krav i lov og
imøtekomme ROSanalyse
forskrift
resultat 2019
God legevaktsordning og
fastlegedekning

2
Økt oppmerksomhet på
mestring og forebygging

Forebygge funksjonstap
og fremme egen helse
og egenomsorg

Brukere

Videreutvikle
tjenestetilbud med

Heve kunnskap om
helsefremmende tiltak i
befolkningen

Økt fokus på tiltak som bidrar til
egenmestring – hva er viktig for
deg?
Gjennomføre læring-mestring
og frisklivstilbud

Dimensjonere smittevern1 arbeidet i tråd med behov

Ingen avvik som fører til
spredning av smitte

Brukertilfredshet måles i
henhold til kommunens plan.
(Hvert 4. år)
Gjennomføre kurs/ seminar.
Starte prosjektet Trygge
foreldre på Haugalandet.
2 Forsterke samarbeid med
barnehage-helseutvalg og
skolehelseutvalg

Brukertilfredshet over
landsgjennomsnitt
Helhetlig tilbud til barn og unge,
gravide og foreldre.
Implementere Trygge foreldre
Godt tverrfaglig samarbeid
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fokus på barn, gravid og
foreldre

Medarbeidere

Økonomi

En profesjonell og
attraktiv arbeidsplass

God økonomistyring

Opprettholde tverrfaglig
samarbeid med aktuelle
faggrupper
Samarbeidsmøter, minst 2
ganger årlig

God samhandling gjennom
pasientforløp og overganger
mellom tjeneste- og
forvaltningsnivå
Sammenheng i tjenestene

Gjennomføre prosjekt bedre
tilgjengelighet i skolehelsetjenesten.
Gjennomføre kurs ifølge
læring- og mestrings opplegg
Sykefravær følges opp i
1 henhold til retningslinjene

Forebyggende og
helsefremmende tjenestetilbud

Medarbeidertilfredshet
kartlegges gjennom medarbeidersamtaler x 1 per år, og
andre aktuelle kartlegginger
2 kommunen gjennomfører, for
eksempel 10-faktor

Høg medarbeidertilfredshet
over landsgjennomsnitt.

God rolleavklaring og
samarbeid mellom
fagområder
Samsvar mellom regnskap og
budsjett
Gjennomføre tjenesteanalyse i
1
legetjenesten; kartlegge
ressursbruk ift produktivitet
og effektivitet
2 Balanse

Regelmessige fagmøter og
personalmøter.
Fokus på godt arbeidsmiljø
Handlingsrom for omstilling og
videreutvikling
Økt bevissthet og kunnskap om
ressursbruk ift objektivt behov
og prioritering i budsjettet

Sykefravær under 7 %

God rekruttering og godt
fagmiljø

Balanse

NAV Sauda
Overordna
mål NAV:

Gi mennesker muligheter

Perspektiv

Hovedmål

Samfunn

NAV Sauda skal jobbe for
likeverd, likestilling og
forebygge sosiale
problemer

Viktigste resultatmål
2022-2024

NAV skal delta der
1 samfunnsutvikling utformes

NAV skal bidra med tiltak som
fremmer folkehelsen i Sauda

NAV skal gjøre kjent sosialt
2 vanskeligstiltes situasjon i
Sauda

God oversikt og datagrunnlag

Ingen under 30 skal gå
inaktive på ytelser

Fortsette å tilby lavterskel
arbeidstiltak

Andel i % av befolkningen
som har mottatt økonomisk
sosialhjelp

2,0 %

2,0%

Andel i % av befolkningen
som er langtidsmottakere
med økonomisk sosialhjelp

0,4%

0,4%

Fremme overgang til arbeid,
sosial inkludering og aktiv
deltakelse i samfunnet

Brukere

2021
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som viktigste kilde til
livsopphold
Andel unge i % av
befolkningen som har
mottatt økonomisk
sosialhjelp
Andel % av mottakere av
økonomisk sosialhjelp med
forsørgelsesplikt for barn
under 18 år i husholdningen

Medarbeidere En profesjonell og attraktiv
arbeidsplass

Økonomi

2,0%

2,0%

30%

30%

Score over 24 poeng på
medarbeiderundersøkelsen,
1 HKI.

Høg medarbeidertilfredshet
God rekruttering ved behov,
godt fagmiljø

Sykefravær følges opp i
2 henhold til retningslinjene

Holde stabilt lavt sykefravær
under 2 %

Samsvar mellom budsjett og
1 regnskap

Handlingsrom for omstilling.

God budsjettkontroll og
økonomistyring

Balanse

Balanse

2

Indre Ryfylke Barnevern
1) Brukerorientert, og kvalitativ god tjeneste
Overordna mål: 2) Tverrfaglig og samordna tjenester med fokus på tidlig innsats
3) Tilfredse medarbeidere
Viktigste resultatmål
Perspektiv

Hovedmål

Samfunn

Tjenesten håndterer nye
krav og oppgaver. Godt
samarbeid og god
kvalitet i alle tjenester

Brukere

Yte rett hjelp til rett tid.
Brukermedvirkning i
fokus

1

2021
2022-2024
God rolleforståelse, avklart mellom Indre Ryfylke barnevern har
tjenestene
godt omdømme
Godt omdømme – god utvikling

Etablere formelle samarbeid med
barnevernstjenestene i
2 nabokommuner
Etablere samarbeid om felles
barnevernsvakt
Øke kvaliteten på tjenesten ved å
etablere teamorganisering, for
1 eksempel med tiltaksavdeling med
metoder som for eksempel COS,
Marte Meo og miljøarbeid

Vaktberedskap i tråd med
lov og forskrift
Utvikle formelle samarbeid
innen fosterhjemsrekruttering, juridisk bistand og tiltak
Videreutvikle teamorganiseringen og kvaliteten
i tjenesten
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Medarbeidere

Økonomi

Rekruttere og beholde
gode medarbeidere

God budsjettkontroll og
økonomistyring

Indikatorene i kommune2 barometeret er minimum på gult,
og bedre enn i 2019

Gode resultater på
indikatorene i
kommunebarometeret

Sykefravær følges opp ihht
1 retningslinjene

Lavt sykefravær, minimum
under landssnitt for sektoren

Medarbeidertilfredshet kartlegges
gjennom medarbeidersamtaler x1
2 per år, og andre kartlegginger
kommunen utfører, for eksempel
10-faktor
Samsvar mellom regnskap og
1 budsjett

Høg medarbeidertilfredshet.
God rekruttering ved behov,
godt fagmiljø og arbeidsmiljø

2 Balanse

Balanse

Samsvar mellom regnskap
og budsjett
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Næring og samfunn
Netto driftsramme: Kr. 60 389 014,Tjenesteområdet Næring og samfunn består av det som før ble kalt teknisk sektor pluss
kommunens engasjement innen næringsutvikling. Området ledes av kommunalsjef.
Tjenesteområdet omfatter
- Teknisk drift, Birkeland
- Prosjektgruppe
- Plan og forvaltning
- Brannvesen
- Saudahallen
- Næringsutvikling
Særlige fokusområder 2021
1. Utvikle dagens organisasjon med formål om bedre samspill mellom de ulike enhetene
2. Ta i bruk ny kommuneplan som styringsverktøy
3. Utvikle kommunens samspill med næringslivet og være en «næringsaktiv kommune»
4. Helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør
5. Effektiv utnytting av ressurser og rammebetingelser
6. Kontinuerlig forbedring ved hjelp av Lean-metodikk
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Styringskort for Næring og samfunn
Overordna mål:

Perspektiv

-

En næringsaktiv kommune
Kompetent saksbehandling og tjenesteyting i godt arbeidsmiljø

Hovedmål
Godt samspill
med næringslivet

Samfunn
I front på HMSEarbeid

Brukere

Profesjonell
tjenesteyter
Høyt servicenivå

Kompetanseutvikling
Trivsel og
trygghet på jobb
Medarbeidere

Viktigste resultatmål
2021
2022-2024
Utvikle faste møteplasser for Gjennomføre ny næringsundersøkelse (sist gjort i
1 utvikling av samspill
kommune/ næringsliv
2017)
Minst 5 nye
2 energieffektiviseringstiltak

Planmessig ENØK-utvikling på
kommunens bygningsmasse

Videreutvikle rutiner for
3 HMS

Styrke bedriftskultur innen
HMS

Fortsette arbeidet med
utvikling av Saudahallen
1 med å modne og
prosjekterer flere
utviklingstrinn
Gjennomføre minst 5 tiltak
2 for å tilrettelegge for økt
bruk av sykkel i Sauda

Nytt tilbud (aktivitet/ idrett/ folkehelse) i Sauda

Rask og profesjonell
behandling av regulerings3
planer (ingen brudd på
frister)
0 skader m/ fravær på egne
1 eller innleid personell

Oppdatert planregister som er
tilgjengelig for offentligheten

Sykefravær under 6 %

Økonomi

Utarbeide plan for
kompetanseutvikling
Sykefravær under 5,5 %

2

Forbedre interne
prosesser på tvers
Årlige medarbeidersamtaler
av enhetene i
3
Næring og
samfunn
Forvalte
kommunens
ressurser
ansvarlig og
innenfor rammer

Sauda kommune kåres som
Norges beste sykkelby

Forbedret score på
medarbeiderundersøkelse vs.
forrige gjennomføring

Ressursbruk i tråd med
1 tildelte budsjettrammer

Redusert ressursbruk som
følge av produktivitetsutvikling

Prosjektstyring innenfor tid
2 og økonomisk ramme

Videreutviklet og forbedret
metodikk for prosjektstyring
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Faglig stab og støtte
Netto driftsramme: Kr. 40 463 029,-

Dette området gir service og bistår internt og eksternt.
Faglig stab og støtte dekker følgende områder:
- Økonomiavdelingen
- HR (Lønn og personal)
- Kommuneoverlege
- Miljøretta helsevern
- IKT-avdelingen
- Kundetorg
- Kommuneplan
- Politisk sekretariat
- NoRoSun skjenkekontroll
Sauda er vertskommune for miljøretta helsevern (Suldal, Vindafjord, Etne) og interkommunal
skjenkekontroll (15 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland).
Særskilte satsingsområder og prioriteringer i planperioden:
- Videreutvikle Kommune-Kari, Kari på kontoret og service 24/ 7
- Forenkle informasjon og opplæring med å utvikle KS-læring
- Arbeide mot et stabilt og lavt sykefravær
- Kvalitetssikre innkjøp og avtaler

Overordna mål:

Videreutvikle Sauda kommune som en moderne kommune med ansatte som trives i jobben, og
som utøver en kvalitativ god jobb for Sauda kommunes innbyggere og egne ansatte.
Viktigste resultatmål

Perspektiv

Hovedmål
Innbyggere og
ansatte i kommunen
skal oppleve rask og
god service

Samfunn

Brukere

2021
Videreutvikle digitale skjemaer

2022-2024

Forbedre av Chat-robot

Sikre hensiktsmessige systemer og
rutiner innenfor
gjeldende regelverk
og rutiner

Trygge og sikre saksbehandling /
informasjonsflyt i tråd med GDPR og ITsikkerhet

Innbyggere og
ansatte i kommunen
skal oppleve rask og
god service

Heltidskultur – mål om 70% heltid
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Kartlegge muligheter for bruk av digitalisering
for døgnåpen kommune.

Medarbeidere

Engasjerte og
kompetente
medarbeidere

Økonomi

God økonomisk
styring

Innbyggerinnsyn
(Min Side)

Opprettholde lavt sykefravær og nærvær på
arbeidsplassen.
Delta og gjennomføre prosjekt NED sammen
med KSog NAV
Lederutvikling – intern lederutvikling med
fokus på erfaringsbaser kompetanse.
Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10faktor og bearbeide resultat.
Ta i bruk KSlæring i hele organisasjonen.
Ta i bruk BI-løsning (Business Intelligence) –
rapporteringsverktøy i hele organisasjonen
Budsjettstyring i henhold til tildelt ramme
Innkjøp – økt fokus på innkjøpsprosesser
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Foto: Lena Sjursen Haugland
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10. Vedlegg
Vedlegg 1: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2021
Se eget dokument
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Vedlegg 2: Detaljert investeringsbudsjett
NR
Beskrivelse av
A1 Utrykningsbil brann
A2 Ny fremmskutt enhet (gule bilen)

prosjekt

Pri Type

A3 Ny brannbil/mannskapsbil
A Sum brann
B1 Kjøleanlegg til ventilasjonssystem ungdomsskulen
B2 Biler teknisk
B3 Utstyr kjøkken/vaskeri DMS
B4 Høllandsheimen, ny fasade
B5 HMSE-tiltak i bygg
B6 Adgangskontroll Helse og omsorg
B7 Ventilasjon Høllandstunet, radontiltak
B8 Ventilasjonsanlegg Austarheim skule, del 2
B9 Prosjektressurs investeringstilskudd
B10 Oppgradering tak Austarheim skule, eldste delen
B11 Nytt tak og oppussing toalettbygg ved rådhuset
B12 PPU bolig Torsveien, 5 leiligheter
B13 Omsorgsboliger 2 stk
B14 Rådhus ombygging
B15 Risvoll skole rehab vegg utv.
B16 Sportsgulv gymsaler Fløgstad og Austarheim skule
B17 Auke antall institusjonsplasser Åbøtunet
B18 Fasadefornying Saudasjøen kapell
B19 Rehabilitering dusjer Fløgstad skule ink legionellaspyling
B20 Modernisering heis Høllandstunet
B21 Infrastruktur fjernvarme
B22 Utstilling Folkets Hus
B23 Stolar til Folkets Hus
B Sum bygg
C1 Plastring / sikring av sjøfront Treaskjæret
C2 Etablering landstrøm to kaier
C3 Belysning og tilgjengelighet båthavna
C Sum Hav ne kasse n
D1 Utbygging av rør for bredbånd
D2 Investeringer Ryfylke IKT (vedtak IT-styret Ryfylke)
D3 Utskifting PCer ihht rulleringsplan ADM og Helse PC'er
D4 Utskifting PCer ihht rulleringsplan Oppvekst og Kultur
D5 Nye skjermer til alle skular
D6 Bygge ut trådløst på fleire avdelingar innenfor pleie
D Sum IKT
E1 Rassikringstiltak
E2 Vegar til utfartsområde
E3 Utførelse kryss fv 520-Grønsdal
E4 Asfaltering veg
E5 Utbedring av veg Søndenåhaugen
E6 Fullføre fortau Fløgstadvegen ved kyrkja
E7 Opprustning bruer
E8 Grøftepusser
E10 Gang-/sykkelbru Søndenålia - Lillebekk
E11 Utbetring eksisterande GS-veg Herheimsmoen - Brekke
E12 Steammaskin ugrasfjerner
E13 Sykkelparkering
E14 Byutvikling Vangnes
E15 Gang/sykkelveg Treaskjæret - SiGlass
E

Sum Veg

2021

2022
500 000

Brann
Brann
Brann

2
2
1
3
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1

Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg

0

500 000

300 000

550 000
300 000

500 000

500 000

1 800 000

1 400 000

250 000

250 000

2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
3
3

IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT

Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg
Veg

6 000 000
6 000 000

0

2 500 000
400 000

400 000

2 400 000
500 000
2 500 000

2 000 000

1 000 000
400 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
350 000
400 000

10 000 000

30 000 000

30 000 000
300 000

500 000
600 000
1 000 000

15 200 000

2
1
1
1
2
3

2024

750 000

3 Bygg
3 Bygg

2 Havn
2 Havn
1 Havn

2023

1 400 000
2 000 000
500 000
3 900 000
100 000
2 000 000
2 800 000

1 000 000
100 000
100 000
54 100 000

47 350 000

2 400 000
500 000

3 000 000
3 000 000

0

500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

300 000

2 000 000
300 000

2 000 000

300 000
500 000
5 700 000

2 300 000

4 300 000

4 000 000

2 000 000

3 000 000

500 000
1 000 000

1 500 000

500 000
7 000 000
7 500 000
1 500 000

500 000
4 000 000
7 500 000
3 000 000

1 200 000
500 000

200 000

300 000
500 000
150 000
200 000

4 650 000

200 000
300 000
5 700 000
500 000
200 000

200 000

300 000
4 000 000

11 400 000

18 400 000

19 500 000
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NR
Beskrivelse
F1 Aktivitetsparker
F2 Nytt industriområde Birkeland

av prosjekt

F3 Robot gressklippere
F4 Folketshus plass / Birkelunden
F5 Pump track
F Sum Ute område t/park
G1 Ny bilvekt renovasjon
G2 ATV feiertenesten
G3 Binger dekk og rundballeplast sorteringsanlegg
G4 Behandling slam og avfall
G5 Rensing av kloakk Vangnes - Djupvik
G6 VA Åbøbyen
G7 Vannledning Saunes
G8 Vannforsyning Svandalen
G9 Vannledning Grandsvingen - Ryfylke
G10 Planlegging/forberedelser for avklaring Fosstveitdammen
G11 Brugata fase 2 (miljøgate) VA
G12 Vannledning Svandalskrysset - Gausvik
G13 Søndenåhaugen
G14 VA Egne Hjem
G15 VA Handelslaget- hotellbakken (inkl fortau)
G16 VA Solbrekk Brekke
G17 Rammeplan Vann
G18 Rammeplan Avløp
G Sum VAR
H1 Swimtag, armbånd m/aktivitetstrening
H2 Stadion oppgradering garderobe, dusjanlegg med legionella
H3 spyling
Rehabilitering takkant Saudahallen, prosjektering og utførelse
H4 Utvikling av Saudahallen
H Sum Saudahallen

T otale inv esteringer
VAR inv e ste ringer
Havne kassen
Øv rige inv este ringe r

Pri Type

2
1
2
3
1

2 700 000

700 000
3 400 000

2
2
1
2
1

REN
FEIER
REN
AVL/REN
AVL

2
2
1
2
2

VA
VANN
VANN
VA
VANN

2
2
1
2
2
1

VA
VANN
VA
VA
VA
VA

1 VANN
1 AVLØP

3
2
2
1

2021

2022
400 000
8 000 000
150 000

8 550 000

2023
2 000 000
10 000 000

2024
2 000 000
10 000 000

5 000 000

3 000 000

17 000 000

15 000 000

100 000
300 000
1 000 000
500 000

10 000 000

3 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1 500 000
500 000

5 000 000

10 000 000

300 000

1 000 000

9 000 000

10 000 000
10 000 000

4 000 000
4 000 000
5 000 000
10 000 000
5 000 000
3 500 000
3 000 000
3 000 000
28 700 000

3 000 000
3 000 000
37 000 000

500 000
500 000
62 050 000
28 700 000
3 900 000
29 450 000

500 000
500 000
1 000 000
2 000 000
118 850 000
37 000 000
3 000 000
78 850 000

3 000 000
3 000 000
42 000 000

3 000 000
3 000 000
40 000 000

350 000

350 000
135 400 000
42 000 000
0
93 400 000

10 000 000
10 000 000
91 400 000
40 000 000
500 000
50 900 000
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Kommentarer:
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

Utrykningsbil brann
Ny fremmskutt enhet (gule bilen, utskifting)
Ny brannbil/mannskapsbil (utskifting)
Inneklima. Behov for kjøleanlegg til ventilasjonsanlegg.
Utskifting av biler i drift ved 7 års alder. Går over til el-biler ved utskiftning. Bil i 2021 er tatt bort frå plan.
Risiko driftstans. Utskifting av gammelt utstyr, som årlig pott. Behovet er stort. Ved ombygging av E-bygget vil dette tas med i prosjektet
Høllandsheimen rehab yttervegger, bl.a. murpuss
HMSE-tiltak; f.eks. utskifting av gamle brannfarlige EL-skap, brannrelaterte utstyr, mindre inneklima tiltak, energieffektiviseringstiltak
Gjelder for Helsesenteret, Sjukehus, Åbøtunet, legekontor, Høllandstunet. Sikkerhet; brikkesystem isf nøkler, først skallsikring på
hovedinngangene og deretter installasjon av systemet avdelingsvis.
Myndighetskrav. Redusere radongass til boliger. 1. tiltak med brønnløsning mislyktes. Forprosjektering ble tatt og foreslått løsning er en todelt
ventilasjonsanlegg. Budsjettbeløp baseres på detaljprosjektering utført i 2020
Inneklima; fortsettelse av tidligere prosjekt fra 2016. I tillegg til nytt aggregat og hovedrør, gjenstår lufttilførsel på himling som må erstatte
gammel tilførsel fra veggene.
Ressurs for å søke finansiering fra ulike støtteordninger til investeringsprosjekter (TS, Enova, Husbanken, etc.). Kan også nyttes til å veilede
og assistere lag og organisasjoner som ønskjer å søke ulike støtteordninger.
70 talls-taket er moden for oppgradering til dagens standard. Tiltaket gir og ein energigevinst
Taket på "litla rådhuset" har vært modent for utskifting lenge.
PPU bolig Torsveien. Identifisert behov gjennom boligsosial handlingsplan. 55% husbankfinansiering. Totalkost som er oppgitt i
investeringsbudsjett
2 stk omsorgsboliger. Identifisert behov gjennom boligsosial handlingsplan. 55% husbankfinansiering. Totalkost som er oppgitt i
investeringsbudsjett
Det ligger avvik frå Arbeidstilsynet på dagens bygg grunna manglande ventilsasjon og tilgang på heis. Det legges opp til ein økonomisk
renovering der dagens struktur blir beholdt. Nytt bygg vil ha meir arealeffektive arbeidsplasser samt gi tilbod om fleire og varierte møte og
grupperom. Prosjektet inneholder og utviding av kontorlokalene for Birkeland for å kunne samlokalisere Plan & Forvaltning, Drift og Prosjekt.

B15 Stort behov for å skifte kledning. Må gjennomførest for å ivareta bygget.
B16 Levetiden til tregulvene er ute og kan ikke slipes lenger ned. Risiko for skader på brukarar samt begrensning av aktiviteter
B17 Prosjektet hander om å gjøre om omsorgsboliger til instutisjonsplasser på Åbøtunet. . Det vil innebære ombygging, arealeffektivisere
eksiterende byggingsamasse og eventuelle utbygninger. 55% refusjon Husbanken
B18 Sprekker i mur.
B19 Behov for moderninsering av dusjanlegga samt installering av "legionellaspyling"
B20 Dagens heis er i ustand og kan ikkje nyttast. Tiltak på heis er nødvendig for å oppretthalde dagens bruk av Høllandstunet
B21 Klargjøring av kommunale bygg for fjernvarme ("Sjukehusområdet")
B22 Sidan det blei bestemt at Folkets Hus med nybygg skulle bli Saudas kulturhus har planen vore ei utstilling i gamle foajeen til Folkets Hus. Me
opplever stadig aukande interesse for kulturminnet Folkets Hus, og bygget har eit stort potensiale som reiselivsprodukt med meir. Avtale om
samarbeid om utstilling blei inngått med Ryfylkemuseet for fleire år sidan. Vidare skal fagrørsla og andre koplast på. Det skal søkjast
eksterne midlar til utstillinga
B23 Den omfattande bruken av dei ulike romma/salane på Folkets Hus gjer at me har for få stolar. Dette fører til hyppig flytting av stolane frå
Storesalen og rundt i huset, noko som fører til stor slitasje både på stolar og bemanning.
C1 Sikring av sjøfront ytterst på Treaskjæret for å hindre utvasking av finmasser ved bølger og dønninger. Særlig lastebåter og slepebåter
medfører utgraving. Prosjektet vil gi en ryddiger sjølinje med mulighet for seinere utvikling av kaidekke og turområde videre langs sjøen (ikke
havnekasse-prosjekt).
Overfører 1 MNOK fra 2020-budsjettet, og legger til 1,4 mill. i 2021 for å fullføre prosjektet.
C2 Forprosjekt landstrøm på kommunale kaier. Potensielt viktig infrastruktur både for gods- og persontransport. Jf. også forprosjekt
ekspedisjonscruise i Ryfylke. Det blir søkt om støtte frå Enova som støtter slike tiltak med opp til 50%
C3 Belysning og tilgjengelighet båthavna. Nytt asfaltdekke siste strekket mot Treaskjæret, betre belysning, samt andre tiltak for å redusere
sannsynet for fall i sjø
D1 Utbygging av rør for bredbånd
D2 Investeringer Ryfylke IKT (vedtak IT-styret Ryfylke)
D3 Utskifting PCer ihht rulleringsplan ADM og Helse PCer. Reduserte utgifter til vedlikehold og utbytting av PCer. Standardisere mer på PCer
enn det man har gjort før. Skulle vært gjort i 2018. Denne investeringer er finansiert av 2021 IKT investering 2021.
D4 Utskifting PCer ihht rulleringsplan Oppvekst og Kultur
D5 Få ein heilhetlig løsning på skolene når det gjelder tilgjengelige digitale verktøy. Alle klasserom får tilgang til samme utstyr slik at det blir
enklare for lærerar å bruka forskjellige klasserom. Mindre styr for IT og teknisk som må flytte på smartboard, tver og tavler når klasser må
bytte klasserom
D6 Det er forventa i dag at det er dekning overalt i bygga til kommunen. Dette har vi ikkje i dag. Bør tas ein kartlegging over kor det er dekning og
ikkje og gjøres ein utbygging deretter.
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E1
E2

E3
E4

Rassikringstiltak, Hovudsakelig videre arbeid langs Fivelandsvegen, her er det mest utsatte partiet sikret, men det gjenstår deler som bør
tas.
Vegar til utfartsområde, Utbetring av veg frå fylkesvegen til Brekkestølsbrotet. Tilstanden på heile denne vegen er i dårlig forfatning. Tunge
kjøretøy for tømmer, hyttebygging og næring gir økt slitasje på ein allerede slitt og dårleg veg. Vegen er for bratt, for smal og har for dårleg
dekke Foreløpig planlagt i 3 deler: Pri 1. Øverste del frå Brekkestølsbrotet til Tveittunet samt oppgradering av bruer, pri 2. frå Tveittunet til
Rødstjødna, pri 3 frå Ringhagenkrysset til fylkesvegen. Prosjektet går hovudsakelig ut på breddeutvidelse av veg, fleire møteplasser og
oppgradering av bruer.
Utbedring av avkjørsel Amdalsvegen FV 520. Tidsplan er iht gjennomføringsplan for rogfk. Reguleringsplanarbeid startes opp mot slutten av
2020. Fylkesvegprosjekter kan ikkje lånefinansieres.
Veg / asfaltering iht prioritert liste

E5
E6

Tas samtidig med VA-prosjektet på Søndenåhaugen for å sikre at heile vegstrekket blir oppgradert
Fullføre fortau Fløgstadvegen ved kyrkja. Allè, asfaltering og oppretting av kyrkjegårdsmuren langs Fløgstadvegen. Alternativ trafikkløsning
vurderes ifm sykkelstrategi/sentrumsplan
E7 Opprustning bruer. 5 årskontroll av kommunale bruer konkluderer med at det er behov for nødvendig vedlikehold på fleire av desse. Dette er
eit pålegg som Sauda kommune bør overholde. Mindre ting tas på drift og vedlikeholdsbudsjettet.
E8 Kjøpe ut grøftepusser som i dag leases
E10 Formålet er å opprette ein ny kryssing av Storelva for mjuke trafikanter som vil gi sikrare veg for beboere på Birkeland til bl.a. sentrum,
idrettsstadion, barnehage, turområdet ved Andedammen/Lillebekk, og tryggare skuleveg for elever til Ungdomsskulen og VGS. Tiltaket vil gi
auka trafikksikkerhet for mjuke trafikanter som i dag ferdes langs, og krysser over, FV 520 med mye trafikk og tungtrafikk, og kan bidra til at
fleire velger aktiv transport.
E11 Oppgradering av eksisterande GS-veg for auka sikkerhet og attraktivitet. Viktig skuleveg og del av hovudnett for sykkel, med potensiale for
auka bruk ved gjennomføring av utbetringer. Tiltaket inkluderer delvis ny asfalt, nytt gjerde og reparasjon av eksisterande gjerde, skilting,
oppgradering av belysning og andre tiltak i undergang under FV 4726, samt benker for rekreasjon ved utsiktspunkt.
E12
E13
E14
E15
F1
F2

F3
F4

F5

G1

G2
G3
G4

G5
G6
G7
G8

G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
H1
H2
H3
H4

Steammaskin ugressfjerner. Ansett som eit godt tiltak for effektiv fjerning av ugras ved bruk av lite mannskapsressursar.
Sykkelparkering iht prioritert oversikt
Teknisk plan for området er utarbeida. Vidare utvikling i området Vangnes krever bl.a. avtale med utbygger, jf. reguleringsplan.
Gang/sykkelveg frå Treaskjæret til SiGlass. Eit godt tiltak for å få samanhengande g/s-veg på sjøsida frå Saudasjøen til sentrum. Prosjektet
må ses i lag med framdrift og løysing på prosjektet med å knytte avløp mot renseanlegg på Tangen
Aktivitetsparker, utskifting av enkle lekeapparater som ikkje kan repareres på lekeplasser, barnehager og skular. Alternativ er å fjerne
skadde/gamle lekeapparater
Post for å tilrettelegge for ny næringsutvikling i Sauda. Det er eit stort konkurransefortriunn å kunne tilby klargjorte arealer til aktørar som ser
etter områder å etablere ny verksemd eller utvikla eksisterande. I dei neste par åra er prioriteringa å utvikle og klargjere industriområdet
Birkeland II. Sluttføring av reguleringsplanarbeid samt kjøp av areal frå dagens grunneigar i 2021. Neste steg er å legge 66 kV i jordkabel.
Dette arbeidet blir først gjennomført når ein har kjøpar til tomta. Utgifter til investeringar relatert til næringsutvikling tas inn via salg av arealer
o.l ved nyetableringer
Holder områder og større plener kortklipte og finere til ei kvar tid. Reduserer behov for ekstra personell til dette sommerstid.
Folkets hus plass/Birkelunden. I forbindelse med tettstedsprosjektet vil oppgradering av uteområdet ved Folketshus og Saudahallen vera i
fokus. Det er tenkt å opparbeide ein plass for fleksibelt bruk som er innbydande for folk. Prosjektet ses i sammenheng med utvikling av
Saudahallen.
Etablering av Pump track ved "gamle utebassenget". Pump track er eit tiltak for uorganisert aktivitet på sykkel som er blitt utroleg populært
dei seinare åra. Tiltaket inngår som ein del av strategien til Sauda kommune for å få born og unge meir aktive på sykkel og er eit samarbeid
med Sauda Sykkelklubb. Totalbudsjettet er 2,2 MNOK og det legges opp til ekstern finansiering. Eigenandelen til Sauda kommune er anslått
til kr 700 000 for å få fullfinansiert prosjektet. Det blir søkt om spelemidlar for å dekke kommunen sin eigenandel.
Ny bilvekt renovasjon. Vektsystemet er avleggs og det er svært vanskelig og lang leveringstid på deler dersom den skulle bli ødelagt. Med
nytt IT-system og nye lesere vil dette frigjera tid for intern vektkontroll. Denne tiden kan da benyttes til orden, vedlikehald, pakking og andre
oppgåver på området
ATV vil auke framkommelighet for å drive forebyggande aktivitet som beskrevet i siste forskrift (feiing og tilsyn hytter m.m.). Utstyret vil og
kunne stå i beredskap og nyttast av brannvesenet ved behov for utrykning utforbi bilveg
Behov for betre plassering av rundballeplast og bildekk. I dag er plast på avveie eit problem samt at Sauda kommune har fått avvik frå
transportør på dekk. Det blir ikkje henta dekk frå Sauda kommune inntil lagring av dekk er iht krav
Behandling slam, matavfall og hageavfald. Vurdere muligheten for slam/avfalds-behandling i Sauda. Omgjøring av slam/avfall til jord.
Miljøvennlig løysing der ein behandler avfallet internt i stede for å transportere det bort. Det legges fram ein sak til politisk behandling før ein
går vidare etter gjennomført forstudie
Skille overvann og kloakk, Etablere pumpestasjoner og overføringsledninger fra Saudasjøen til Tangen. Eit prosjekt som vil gå over mange
år.
VA Åbøbyen. Omfattende prosjekter utskifting av gammelt rørnett, skille overflatevann og kloakk.
Vannledning Saunes. Flere mindre vannlekkasjer og svært dårleg tilstand
Vannforsyning Svandalen. Forprosjekt. Pumpestasjoner, borehull og høydebasseng. Vannforsyningen i Svandalen frå Sauda skisenter til
Lyngmyr har begrensa kapasitet. Det er nok kapasitet ved normale forhold, men ikke når det vil oppstå mindre lekkasjer på ledningsnettet og
det er svært dårlig kapasitet dersom det skulle bli behov for brannslukkevann. Ved gjennomføring av dette prosjektet vil ein få betydelig auka
leveringssikkerhet ved at Svandalen vannverk vil kunne fungere som en reserve i Saudasjøen og vannverket på Birkeland fungere som
reserve for Svandalen.
Vannledning Grand - Ryfylke. Leveringssikkerhet området Vangnes. Svært dårleg tilstand på eksisterende ledning. Tas samtidig med
utvikling av Vangnes.
Forprosjekt Fosstveitdammen. Framtidig løysing må vurderes. Ekstern rapport sier det vil koste mellom 20 og 30 mill for rehabilitering av
dammen i henhold til gjeldande forskrifter. Kostnadene for å rive dammen og tilbakeføre landskap er estimert til ca 10 millioner
Brugata fase 2. Må sees på i forbindelse med miljøgate.
Vannledning Svandalskrysset - Gausvik. Må sees på i samanheng med sykkel/gangveg Rogfk
Søndenåhaugen. Lede kloakk bort fra Søndenåhavn til renseanlegget på Tangen. Skifte vannledning som har dårleg tilstand.
VA Egne Hjem Omfattende prosjekter med utskifting av gammelt rørnett, skille overflatevann og kloakk.
VA Handelslaget - hotellbakken. Tas samtidig som fortau. Fortau kan TS-finansieres (60% ekstern finansiering)
Skifter VA i gata sammen med Rogfk prosjekt fortau (gang/sykkelsti)
Rammeplan Vann
Rammeplan Avløp
Swimtag er eit tilbod som kan motivera til auka aktivitet i svømmehallen.
Garderobebygget frå 70 tallet på stadion trenger ein kraftig oppgradering. Spesielt dusjanlegg som er utslitt.
Betongstykker løsner frå takkant. Potensiale for personskader
Vidareføring av arbeidet med utvikling av Saudahallen. Midlar i 2021 er til prosjektering av prioriterte tiltak. Det legges opp til utvikling av hallen
i to-tre ulike ting. Midlar som er satt av i investeringsplan er kun indikative. Det vil bli jobba vidare utover 2021 med tekniske løysingar og ulike
modellar for finansiering.
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Vedlegg 3: Bevilgningsoversikt investering 2021
Bevilgningsoversikt investering 1. ledd 2021
Budsjett 2021 Budsjett 2020 Regnskap 2019
Investeri nger i vari ge dri ftsmi dl er
Ti l skudd ti l andrea i nvesteri nger
Investeri nger i aksjer og andel er i sel skaper av aksjer og andel er
Utl ån av egne midl er
Avdrag på l ån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdi avgi ft
Ti l skudd fra andre
Sal g av vari ge dri ftsmi dl er
Sal g av fi nansi el l e anl eggsmidl er
Utdel i ng fra sel skaper
Mottatte avdrag på utl ån av egne midl er
Bruk av l ånemi dl er
Sum investeringsinntekter
Vi dereutl ån
Bruk av l ån ti l vi dereutl ån
Avdrag på l ån ti l vi dereutl ån
Mottatte avdrag på vi dereutl ån
Netto utgi fter videreutl ån
Overføri ng fra dri ft
Netto avsetni nger ti l el l er bruk av bundne i nvesteri ngsfond
Netto avsetni nger ti l el l er bruk av ubundet i nvesteri ngsfond
Dekni ng av ti dl i gere års udekket bel øp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført ti l i nndekni ng i senere år(udekket bel øp)

62 050 000
0
1 500 000
5 000 000
1 354 000
69 904 000
-6 670 000
-1 080 000
-1 500 000
0
0
-350 000
-57 800 000
-67 400 000
0
0
0
0
0
0
-2 504 000
0
0
-2 504 000
0

68 900 000
0
1 500 000
5 000 000
1 354 000
76 754 000
-6 180 000
-2 500 000
-1 500 000
0
0
-350 000
-62 720 000
-73 250 000
0
0
0
0
0
0
-3 504 000
0
0
-3 504 000
0

84 386 929
0
3 209 657
390 000
1 178 776
89 165 362
-7 308 804
-14 786 434
-2 190 285
0
0
-255 383
-60 951 064
-85 491 970
0
0
0
0
0
0
-3 673 392
0
0
-3 673 392
0

Bevilgningsoversikt investering 2. ledd 2021
Budsjett 2021

Budsjett 2020

Regnskap 2019

Investeri ng VAR

28 700 000

38 000 000

27 850 873

Andre Investeri nger

33 350 000

32 250 000

56 536 056

7 854 000

7 854 000

3 028 433

69 904 000

78 104 000

87 415 362

Fi nansiel l e investeri nger
Sum Investeri nger
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Vedlegg 4: Unntak eiendomsskatt
Følgende er vedlegg til punkt 8 e) i budsjettvedtaket.
Unntak fra eiendomsskatt i høve til eiendomsskattelova § 7 a og b:
Fylkeskommunale skoler
Sauda VGSpå Lofthus
Sauda VGSavdeling Birkeland
Idrettsanlegg og haller
Turnhallen, Skulegata 29
Lyngmyranlegget - Ny Von
Golfbanen med klubbhus og anlegg
Eiendommer tilhørende følgjene frivillige organisasjoner:
Speidarhuset, Håkonsgata
Frelsesarmeen, Skulegata 22
Pinsekyrkjelyden Salem, Espelandsvegen 6
Betel, Indremisjonen, Mogata 1
IOGT Losje Fjellbekken, Kyrkjegata 24
Sauda Røde Kors, Åbødalsvegen 81
Sauda Jeger og Fiskeforening, klubbhus med anlegg
Brakamoen Barnehage SA, Andersengja
Industriarbeidermuseet, Håkonsgata
Bedehuset Saron
Tinghaug
Sauda Folkets Hus A/ S
Eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt for eiendomsskatt av
kommunestyret på grunnlag av søknad.
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